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VOORBERICHT 

Ündelyk  zien  onze  Landgenooten  het  IV. 

Deel  der  Levens  Befchryvinge  van 

Neerlands  Konftfchilders  en  Konftfchilderefïen 

verfchynen ,  veel  moeite  en  koften  heeft  het  ons 

gebaart  om  het  dus  verre  te  brengen.  Wy  zagen 

ons  door  wettige  aankoop,  ter  publicque  Boek- 

verkoping  van  den  Overleden  M.  Gafflard,  wel 

in  't  bezit  van  J^eyermans  eigenhandig  gefchre- 

ve  Copye  geftelt,  maar  daar  door  ook  in  eene 

noodzakelyke  omftandigheid ,  om  verfcheide  gé- 

fchrevene  bladen  te  verwerpen,  welke  of  aan- 

ftootelyk  waaren  ,  of  zaken  bevatten  die  reeds 

doorhem  elders  waren  geboekt;  wy  hebben  ver- 

ders over  het  geheel  zyn  ftyl  en  fpelding  behou- 

*  2  den, 
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den,  fchoon  wy  in  het  een  zoo  min  als  in  \  an- 

der met  hem  gelyk  flaan  willen. 

Alle  mogelyke  moeite  hebben  wy  befteed  tot 

het  bekomen  van  Pourtraiten,  maar  alles  zonder 

goed  gevolg,  wy  konden  'er  geen  bekomen, 

het  is  by  deeze  Uitgave  dat  wy  de  Liefhebbers 

uitnodigen,  om  'er  ons  van  te  voorzien,  wy  zul- 

len ze  geerne  voldoen  v  en  de  Graveering  be- 

koftigen,  zoo  ras  wy  ten  minften  20  ftuks  nog 

ontuitgegeve  Pourtraitten  bekomen  hebben,  wel- 

ke in  andere  Levens  Befchry  vingen  nog  niet  wier- 

den gevonden,  en  hier  in  te  pas  koomen  j  als  dan 

zullen  we  ook  het  genoegen  hebben,  om  die 

PJaaten  afzonderlyk  uittegeven. 

DE 



AANMERKINGEN 
O  V  E  R    H  E  T 

B  ETAAME.LYKE 
EN    HET 

W  A  N  V  O  E  G  L  Y  K  E 
V  A  N    D  E 

K  befchouw  die  Schilders  met  een  byzondere 
verontwaardiging  ,  welke  my  onthaalen  met 
Iskariotfche  pligtpleegingen,  om  my,  daarlangs 

£  te  weerhouden  van  niet  te  zeggen  noch  te 
fchryven  ,  dat  ik  meermaals  een  driefïe  onweetenheid 
heb  zien  zitten  pronken  op  hunne  gepolyfle  Tafereelen, 

•uiterlijk  .gevernift  door  blinde  Waaijerfchilders  koleuren. 
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doch  innerlijk  gevormt  uit  niet  waardige  lappen  en  leu- 
ren. Niet  dat  het  my  lufl  om  aan  te  toonen,  dat  veele 

Nedeiiandfche  Konftfchilders ,  (de  Konftkoopers  zullen 
thans  niet  eens  werden  getelt)  de  markt  van  de  adelijke 
Schilderkonft  bederven,  door  het  verfchalken  der  Konft- 
lievende  langs  fupjerfijne  Doeken ,  gladde  Panneelen ,  ver- 
byfterende  Koleuren,  gefneedene. vergulde Ly den,  nbote- 
boome  Kasjes  *.  en  diergelijken.-  Maar  het  gevalt  my, 
de  Heeren  Konftfchilders.  te  befchenken  met  een  beknop- 

te en  vrolijke  Schilderles^  hoe  ende  op  welke  wyze  die 
byzondere  Konfl  behoort  te  werden  behandelt.  Indien 
ik  die  Konftfchilders,  welke  als  noch  overweegen  of  zy 
my  zullen  aanneemen  tot  Gefchigtfchryver  hunner 
Leevens-  en  Konft-byzonderheden ,  kan  overhaalen,  heb 
ik  mijn  oogwit  bereikt  ;  en  ik  zal  die  Heeren  trachten 
genoegen  te  geeven  in  alle  deelen.  Doch  indien  zom- 
mige  misnoegde  Konftenaars  veel  liever  willen  fpringen 
in  een  dorre  befchryving  vol  diftels  en  doornen ,  of  een 
Mierenhoop  neemen  tot  hun  zitbank,  ter  goeder  uure,  . 
zijnde  mijn  toeleg  aan  een  jegelijk  Carte  Manche  te  ver- 
leenen. 

Zeker  Schilder  geboortig  van  Antwerpen  ,  een  Stad 
berucht  wegens  haar  Fabrijk  in  Zelry  en  Moffelen , 
fchilderde  op  een  tijd  een  Paradijs  voor  den  Heer  Lam- 
bert  Pain  et  Vin  ,  in  die  Eeuw  fubflituit  Ontfanger, 

Schepen  en  Koopman  'v3  Bloemen  tot  's  Hertogenbofch , . 
die  Konftenaar  bekent  by  den  naam  van  jan  Baptift  Bifet , 
had  onder  andere  omgerijmde  voorwerpen  een  Evgpgeordon-  - 
ncert,  op  dat  panneel  befluiërt  met  een  weerfchijnent  zijde 
Kleedje ,  benevens  een  Deenfeh  Schoothondje  ,  geciert 
met  een  kopere  halsband ,  gevoert  met  rood  fluweel  en 
gemerkt  met  de  letters  L.  P.  et  V.  gezegt  Lambert  Pain 

er. 
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êt  Vin.  Dewijl  een  ongeryiridheid  van  die  matuur  nu 
go  ftrydig  is  tegens  de  waarfchynMjkheid.,  g elijfe  als  fee 
gedrag  eens  Antwerpfehen  Sinjoors  itryd  tegens  de  wei- 
leevendheid .,  zal  ik  over  .die  oiigerymdbeM  redenka ve- 

len na  myn  vermoogen. 
De  Schiïderkonft  vervat  twee  zoorten  van  waarlchyn- 

iijkheid  ,  de  Dichtkundige  en  de  Tuigwerkelijke  waar- 
fchynlijkheid.  De  Tuigwerkelijke  waaifdiynlijkheid  be- 

itaat hier  in  ,  dat  geen  Schilder  iets  dat  onmogelijk  is 
vermag  te  verbeelden,  en  zulks  achtervolgens  het  voor- 
fchrift  van  de  Maatkunde -,-  van  de  beweeging  ,  en  van 
-de  Gezigtkunde,  een  drietal  onwederipreekelijke  wetten. 

De  Tuigwerkelijke  waarfchynlijkheid  beitaat  voor  eerft, 

van  altoos  natuurlijke  lichten  te  "plaatfem,.  by  voorbeeïr. 
Den  Schilder  vermag  geen  licht  te  doen  vallen  op  die 
lighaamen  welke  -dat  licht  niet  konnen  oiitfangen  ,  daar 
>in  verhindert  door  eenige  andere  tufTehengefteïde  lighaa- 

men. Noch  beitaat  de  Tuigwerkelijke.  waarfchyn] ijkh eid, 
van  zich  niet  te  moogen  verwyderen  van  de  natuurlijke 
evenmaatigheid  aller  lighaamen,  dat  is  ;  van  aan  geené 
lighaamen  meerder  krachten  te  moogen  geeven  dan  zy 
konnen  volvoeren  ,  achtervolgens  de  waarfchynlijkheid; 
;als  by  voorbeelt.  Den  Konftfchilder ,  Tekenaar ,  ofte 
Beeldhouwer,  zou  zich  bezondigen  tegens  de  wetten  van 

d-e  Konft  ,  by  aldien  by  daar  een  menfchelijk  Beeld  of 
Dier  ,  in  zekere  lighaamsgeitake  verheelt ,  een  lalt  deet 
optillen  gaande  boven  deszelfs  krachten;  ten  derde  maal 
by  voorbeelt,  Indien  hy  den  by  BerkuTus  verfiaagcn: Stier 
deet  optillen  by  de  tedre  Jöle,.  by  de  zwakke  Omphaie, 
of  by  de  tengere  Dejanira.  Indien  hy  den  Vogel  Rouk 
deet  voortfieepen  door  een  Mier  of  Spinnekop.  Of  indien 

'hy  den  Kmisboog  van  den.heromzwervende  Uliifes  deet 
ipannen  by  een  driejaarig  wicht,  *  -o,  Dè 
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De  Dichtkundige  waarfchynlijkheid  beflaat  in  betaarrre- 
lijke  hartftogten  by  te  zetten  aan  de  verbeelde  Perfoo 
naadgien;,     overeenkoomende   met  derzelver  Jaaren  en 
waardigheden,   achtervolgens  de  aan  hem  gegeevene  ge- 
maatigdheid,  en  na  het  belang  dat  zy  daar  in  fchynen  te- 
neemen.      Ook   beflaat   de   Dichtkundige  waarfchynlijk- 

heid, van  op  een  Konfltafereel  acht  te  flaan  op  een  ze- 
ker iets,  by  de  Italiaanen  Coftume  gedoopt.     Dat  is  ge- 

zegt  op  goed  Nederduitfch ,  dat  den  Schilder  zich  zal 
hebben  te  voegen  na  de  zeeden,  de  gewoontens , .  de  Ge- 

bouwen,  en  na  de  Wapens,  dier  byzondcre  Volkeren, 
welke    hy    komt    te   verbeelden.     Niet  gelijk  als  noch 
veele  hedendaagfche  Schilders  zich  gedraagen,  welke  het. 
Konterfytfel  van  een  Maakelaar  belollen  ,    met  den  Ro- 
meinfchen  opfchik  van  een  Cefar;  of  een  Haarlemmer- 

dijks  Theeverkoopfter  op  traalien ,  in  Diana's  Jagtgewaat. 
Over  die  fleen  van  onoplettenheid  flruikelde  oudtijds  den 
befaamde,  .  .  ......  die- 

Berucht  door- een  gefpan  van  trotfe  Schouwtonneelen , 
Veel  min  talent  bezat  in  't  Dichten  als  in  't  Speelen. 

Die  groote  Bewindhebber  tooide  zyne  alom  beruchte 
en  ter  zelver  tijd  alom  zwervende  Tonneelknaapen,  met 
fteenkerkfche.  Daflen  verrykt  met  Foint  de  Venik  kanten, 
welke  over  derzelver  Romeinfche  Ryglyven  flodderden 
by  de  Kaars,  gelijk  als  de  bleek  e  NachtgefpemTen  over  de 
marmere  Grafrieden  der.  Vage  vu  urs  zielen  flodderen  by 
de  Maanefchijn.  Ook  bekapte  hy  die  zelve,  gelijk  als 
aardveil  langs  don  grond  kruipende,  Akteurs  met  zulke 

verfenrikkelijke  Caréparuiken  ,  onder  het  opbalken  van 

een  griekfeh  Treurfgel  ■>    dat  'er  kans  was-  om  des  noods zynde5 
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zynde  ,  uit  de  min  He  Paruik  een  paar  Ottomannifche 

Paardeftaarten  te  fabriceeren  ,  voor  't  minft  een  koppel 
OojeVaarsneflen  uit  te  beflaan.  De  Dichtkundige  waar- 

fchynlijkheid  beftaat,  in,,  voor  't  minft,  aan  ieder  Beeld 
zijn  eigen  hoofd,  en  bekent  karakter  te  geeven,  het  zy 
dat: het  karakter  is  genoomen  na  een  Schildery  ,  het  zy 
verzonnen.  Aanftonds  zal  ik  wyder  redeneeren  over 
dat:ZOort  van -karakters  of  merktekens.- 

Alhoewel  dat  alle  de-  aanfchouwers  Tonneelfpeelers 
worden  op  hec  gefchildeit  Tafereel,  echter  behoorender- 
zelver  bedryven  maar  alleenlijk  treurig ,  verblyd  ,  neer- 
flachtig  ,  ofte  hevig  te  zyn  ,  achtervolgens  het  deel  dat 
zy  .neemen  in  den  uitilag  waar  van  zy  tot  getuigen  ver- 
ftrekken  ,  een  Krygsman  7  die  een  toekyker  is  in  de 
offerhande  van-  Iphigenie  ,  moet  werden  verheelt ,  met 
ontftelde  blikken,  doch  min  ontroert  als  de  oogen  van 
dat  fchoon  offerlam.  Een  by  de  befchuldiging ,  van  de 
kuifche  Stifanna,  tegenwoordige  Vrouw,  doch  welke  niet 
betoont  deszelfs  Sufter  of  Nicht  te  zyn,  moet  werden 
verheelt  min  droevig  als  een  bloedverwante  van  die  fchoone , 

Wiens  blanken  boezenraan  diegryzaards  gaf  de  koorts; 
Een  blijk  dat  immer  t  fchoon  verftrekt  een  liefde^toorts. 

De  driften  van  een  jeugdig  Jongman,  behoort  den 
Konftfchilder  meer  voorbaarig  te  verbeelden  ,  dan  de 
loome  poogingen  eens  gryzaards.  Ook  is  de  aandagt 
byiler  groot  tuflfchen  de  in  Jaaren  verfcheelende  Per- 
foonaadgien.  Een  Jongeling  fchynt  alleenlijk  aldaar  te 
zyn  gekomen  om  dat  Schouwfpel  te  zien  ,  na  het  welk 
een  meer  ervaaren  maar  kykt,  met  een  ligte  opmerking; 
Den  aanfchouwer ' wiens  gelaat  verilanü^te  kennen  geeft, 

*  3.  moet- 
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moet  zich  niet  verwonderen  als  een  Boer  uit  de  Veenefi» 

Een  's  Vorflen  verwondering  behoort  niet  te  gelyken  n«. 
de  verwondering  eens  Schuite voerders.  Den  Perfoon  die 
ftaat  te  Imiteren  op  een  zekere  tiüTchenwydte  ,  vermag 
niet  te  zweemen  na  een  Perfoon  die  fchcrp  toeluiftert 

van  naby.  De  aandacht  °van  een  kykent  is  groocer  als 
die  van  een  hoorent  beeld  ;  .en  een  voorbaarig  Perfoon 
hoord  of  ziet  niet  op  dezelve  wyze  ,  of  geflalte  ,  gelijk 
als  een  droefgeeilig  menfch.  De  byzondere  aandacht  en 
de  diepe  achting  welke  het  Perziaans  hof  betuigt  voor 
zyn  Koning,  behoort  geen  Schilder  te  ftellen  op  eene 
hoogte,  met  de  opmerking  en  de  eerbiedigheid,  welke 
een  Boere  Schepens  ftoel  betuigt  voor  den  Dorps-fchout. 
De  vreeze  van  een  Volgdienaar  is  van  een  anderen  aardt 
als  die  van  een  fatfoenïfjk  Borger  Man;  en  defchrik  van 
een  zwakke  Vrouw,  verfcheelt  grootelij ks  van  de  ontroe- 

ring van  een  braaf  Soldaat.  Een  Krygsman  die  by  wyze 
van  fpreeken  den  Piemel  ziet  openbarften  ,  behoort  zich 
niet  te  verbaazen.,  gelijk  als  een  Perfoon  van  een  min 
gevaarlijk  beroep.  Een  overgroote  fchiïk  vermag  een 
Vrouw  verbeelden  tot  der  dood  toe  beroerd  ;  maar  het 
paft  een  verbyftert  Soldaat  zich  des  niettegenftaande  te 
Hellen  in  een  gedaante  van  tegenweer  ,  en  de  Wapens 
aan  te  tallen  ,  alleenlijk  door  de  tuigwerkelijke  bewee- 

ging. Het  lyden  word  natuurlijk  verheelt  op  het  gelaat 
van  een  manmoedig  Perfoon  ,  beilorrat  door  een  byfter 
groote  (mart'-;  doch  een  lyden  van  die  natuur  verfcheelt 
grootelijks  van  het  lyden  eens  Hofiuffers ,  welke  feeks 

,  de  opfleigingen  heeft  te  kuit  en  te  keur.  Den  Toorn 
van  een  galachtig  Perfoon  is  verfcheiden  van  de  gram- 

ic'hap  van  een  zwaarmoedig  Menfch;  ais  by  voorbccït. 
.Het  hoog.  Altaar  in  de  klyne  Kerk -van  Sint  Steven 

t.o: 
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tot  Genua,  is  verrykt  met  een  Tafereel,  verbeeldende  de 
Marteldood  van  dien  heilig,  by  Julio  Romano  geor- 
donneert  en  gepenfeelt.  Op  dat  Altaarfhik  heeft  die 
verheven  Konflfchilder  volmaakt  ,  en  by  uitneemend- 
heid  natuurlijk  ,  verheelt  het  ondericheid  tuffchen  het 
onbedwongen  beclryf  van  Perfoonen  ,  verfcheelende  in 
gemoedsgefteltenifleh  ,  alhoewel  gedreeven  door  dezelve 
hartftogten.  Een  dier  Jooden  die  Sint  Steven  fteenigt,< 
is  al  ommers  zo  ros  gehaairt  als  Judas  den  Aardfchelm, 
en  zo  rood  van  Tronie  als  of  hy  kaufTerwyn  had  gezoopen- 

voor  den  mond  van  het  Vaagevuur.'  's  Joods  mond  en 
neusgaaten  liaan  bovenmaate  opgefpart.  Zyn  beweeging 
is  gantfchelijk  de  vervoering  gelijk  van  een  raazent 
Menfch  ,  en  hy  heeft  zich  op  eenen  Voet  opgerecht, 
om  met  zo  veel  te  meerder  ongefluimigheid  den  fleen  te 
konnen  go  ij  en.  By  dien  eerflen  heeft  den  bovengemeld 
de  Konilenaar  een  tweeden  Borger  van  Askalon  geplaatfr. 
Het  vermaagert  lighaam  en  de  loodverwige  vleefchkoleur 
zyn  bewyzen,  dat  hy  droefgeeflig  van  inborfl  is,  welke 
guit  zyn  lighaam  kromt,  om  den  fleen  te  werpen,  waar 
mee  hy  fchynt  te  mikken  op  het  Hoofd  van  dien  Mar- 

telaar. Het  is  maklyk  te  zien  ,  dat  den  haat  van  dien 
loodkoleuren  Smous  noch  felcler  is  als  de  fpyt  van  den 
roshaarigen  Jood  ,  alhoewel  zyn  bedryf  en  lighaamsge- 
fralte  zo  veel  raazerny  niet  fchynen  uit  te  drukken, 
Zyn  toorn  tegens  een  Man  veroordeelt  by  de  Wet  ,  en 
dien  hy. ombrengt  urt  een  grondbeginfel  van  zyn  gods- 
dïenfl  ,  is  niet  minder  in  zich  zelve  als  de  fpyt  van  den 
Roodbol,  alhoewel  verfchillig  in  zyn  zoort. 

Noch  beflaat  de  Dichtkundige  waarfchynlijkheid  in  eên 
waarneeming  van  die  regels,  by  ons  onder  de  benaaming 

van  gewoQsie  begreepen.  -  Welke  waarneeming  geen  ge- 

rin- 
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ringen  luider  en  verdienden  byzet  aan  de  Konfïtaferee- 
len  van  Ni  kol  aas  Poussin.  Een  Konftfchüder  be- 

hoort de  plaats  des  bedryfs  natuurlijk  te  verbeelden  achv 
tervolgens  de  regels;  indien  hem  zulks  ondoenlijk. is,  dan 

dient  hy  zich  ten  minfle  te  wachten,  dat  'er  niets  onna- 
tuurlijks kome  te  iluipen  in  zyn  verbeelde  luchtitreek. 

Hy  vermag  zich  zelven  geene  buitenfpoorige  vfyheid 
geeven,  in  navolging  van  Micharius  jen  vander  Locht, 
een  paar  Bredaafche  Schilders.,  waar  van  den  laatftge- 
melde  te  Romen  ftudeerde,  onder  denvermaarden  Carlo 

Maratti,  en  den  eerflgenoemde  tot  zyn  Leermeefters 
had  gehad  de  beroemde  Hiftoriefchilders  Augustyn 
en  Matheus  Ter  westen;  Micharius  fchiiderde  een 

koppel  's  Gravenhaagfcbe  Hcibaardiers  op  een  Tafereel 
van  Mofes  vinding ;  en  vander  Lccht  had  den  Apoftel 
Petrus  na  zyn  verloogchening  gepenfeelt,  toegetakelt  in 
een  rooden  Mantel.,  een  Schotfen  Houwdegen  op  de 
heup,  gelaarfl  als  een  Ongaar,  en  den  Hoed  opgetoomt 
met  een  Kokarde,  gelijk  als  een  Pruisfis  Deferteur.  Den 

groote  Poussin  fchiiderde  onderfcheide  Egyptifche  be- 
dryven  ,  en  plaatfte  immer  op  zyne  Konfttalereelen  zo- 
daanige  Gebouwen ,  Boomen  en  Dieren ,  welke  de  be- 
leezene.Waereld  weet  te  behooren,  aan.de  fcherpzinnige 
Nyldrinkers. 

Den. Heer  Le  Brun,  Hiftoriefchilder  van  Lodewyk 

den  VTeertiende  Koning  van  Vrankryk,  was  een  byzon- 
der  waarneemer  van  die  regels,  op  zyne  Konftiïukkea 

vervattende  eenige  Leevcnsbyzonderheden  van  den  groo- 
ten  Alexander.  Hy  onderfcheide  oordeelkundi^lijk  de 
Perfen  en  de  Inciaanen  van  de  Grieken  ,  zo  wel  door 

derzelver  gelaatkimde  ,  als  Wapens.  De  Perfiaanfche 
Paarden   zyn    op    een   geheele   andere  wyze  toegetalcelt 

als 
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als  de  Macedonifche  RolTen,  ook  heeft  hy  de  Viervoe- 
ters der  Perfen  veel  tengerer  geteekent  als  de  Paarden 

der  Grieken.  Den  Heer  Perrault  heeft  verhaalt  aan 

onderfcheide  Perfoonen  van  rang,  dat  den  Hiftoriefchil-- 
der  Le  Brun  ,  veele  Perfiaanfche  Paarden  had  doen 
af  teekenen  te  Aleppo,  om  derzelver  geilaltens  na  te  vol- 

gen op  zyne  Konftftukken.  Doch  niettegenftaande  die 

'Vooruitzigten  ,  vergifte  die  groote  Könftenaar  zich  deer- 
lijk ontrent  het  hoofd  van  Alexander,  op  dat  Tafereel, 

alwaar  de  Perfifche  Koninginnen  demoediglijk  nederknie- 
len  voor  de  voeten  van  dien  Overwinnaar.  Die  misflag 
ontftont  ,  dewijl  zeker  Heer  het  hoofd  van  Minerva, 
ftaande  op  een  Griekfchen  gedenkpenning,  hem  had  ter- 
hand  geftelt,  in  iïee  van  het  hoofd  van  Alexander,  alzo 
het  woord  Alexander  was  uitgedrukt  op  den  buitenkant. 
Doch  hy  verbeterde  dien  misflag  korts  daar  aan,  en  kon- 
terfyte  toen  de  echte  Tronie  van  Alexander,  op  het  Huk 
van  zyn  togt  over  de  Rivier  Granicus ,  als  insgelijks  öp 
het  Tafereel  van  zyn  zegenpraalende  intreede  in  de  Stad 
Babel.  Le  Brun  teekende  toen  Alexanders  Tronie  na 

^een  Borftbeeld  van  dien  Vorft ,  gebytelt  uit  Oofterfch 
Albafïer,  uit  Alexandryen  overgevoert  na  Verfailles. 

Daarenboven  vereifcht  de  'Dichtkundige  Waarfcheinlyk- 
heid ,  dat  ieder  Natie  in  't  byzonder  werde  verheelt, 
in  deszelfs  Kleedyen ,  Wapens  en  Standerden.  Die  zelve 

waarfcheinlykheid  vordert,  dat  men  den  Uil ̂ geeve  aan 
Minerva  ,  den  Oojevaar  aan  de  Egyptenaaren  ,  en  den 
Adelaar  aan  de  Romeinen,  overeenkomende  met  derzel- 

ver gewoon tens,  en  flaande  op  de  bedryven.  Den  Schil- 
der die  het  Sterflot  van  Brittannicus  komt  te  verbeelden, 

vermag  den  Keizer  Nero  noch-  de  andere  fiampampers 
niet  ordonneeren,  gemaklyk  gezeten  aan  een  langwerpige 

"  **  tL 
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Tafel,-  als  zo  veele  Wynkoopers,  teerende  'm  den  Rot?- 
terdamfchen  Doele,  maar  plegtiglijk  uitgeftrekt  op  kleine 
Beddekens.  Zeker  Schilder  talie  vreeflijjk  mis  in.de.waar- 
fcheinlykheid  van  het  geval,  toen  hy  het  over  boord 

werpen  van  den  Profeet  Jonas  lehilderde  in  't  midden; 
van  een,  Scheepsvloot ,  brallende  met  de  Wapens  der- 

zeven  Provintien.  En  dewyl  'er  zelden  een  Zot  alleen 
loopt,  zo  min  als  een  Klooflermonnik ,  zullen  wy 'er  een 
tweeden  Konflenaar  van  dat-  foort  by  voegen,  die  op  een. 
Tafereel  van  Abrahams  ofFerhande  ,;  die  Patriarch  had 
opgefchikt  in,  een  geelen  Ruiterkoldetv  om  daar  langs 
gelegendheid  te  hebben  van  hem  een  karabyn  in  de  hand 
te  geeven,  zynde  die  Konftfenix  een  Wapenfchilder  by 
beroep.  Doch  die  Ezelsdomme  ordonnantien  zyn  tans 
in  het  doodboek  geftelt ,  alhoewel  Pi  eter  Paulus 
Rubens,  Anthony  van  Dyk,  en  Hann-ibal 
Carats  ,  zo  nu  en  dan  wel  eenige  Monniken  hebben  ge- 
plaatft  in  de  prediking  van  Johannes  den'  Dooper ,  of  een. 
Biegtvader  die  den  goeden  Moordenaar  vertrooite  met 

een  kruis  in  de  hand,  als  van  'sgelyken  een  zeker  Schik 
de^* ,.  die  de  boodfchap  des  Engels  aan  Maria  had  ver- 

heelt ,  zittende  Maria  te  leezen  in  het  Getyboek  van 
O.  L»  Vrouw;  en  diergel  yken;. 

In  't  kort,  de  Dichtkundige  waarfcheinlykheid  vordert 
van  'sgelyken  ,..  dat  den  Konftfchilder  dien  bekendeiv 
zwier  of  zweemfel  des  hoofds  geeve  aan  zyn  Perfoo-  - 
naadgien,  het  zy  uit  een  overlevering  der  aloude  gedenk- 

penningen, BeelteniiTen ,  ofte  echte  Konterfy tfels ,  ofte 
het  zy  dat  wy  zulks  hebben  uit  aan  ons  onbekende 
overleveringen ,  ja  het  zy  zelve ,  dat  die  zweemfels  mog- 
ten  zyn  verzonnen,  alhoewel  ons  niet  al  te  duidelijk 
het  wezen  van  den  Apoftel  Petrus  is  bekend  ,     echter 

fcheind 
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vfcheind  keft  'ons  toe  fdat  $e  SèMldérs  en  <$è  Beeldhou- 
wers £ên  ttilzwygent  Verdrag  hébben  $ëtrofe%,  om  foeöi 

te  oerbeelden  met  een  kaal  Voorhoofd  ,  ;eën  MooZënde 
ïöndè  ïroniê,  W&  ÉÉ&  £eekëre  Möhaamsgeilake  éren  Apot 
tèl  faedéndaagfch  eigen. 

Veeltyds  word  èèn  vaflgeMt  denkbeeld  Aanvaart  voor 
één  onbetw*ftëM|ke  waarheid. 

Hét  geefie  by  ons  ïs  -gèzegt  op  het  Kapittel  van  den 
AffèM  Petrus  5  kan  ÉÉfe  dottfga&n  op  'dé  ̂ angëzigts-  én 
vMgh^msgêftèlte  van  den  Apöftel  Pauluss,  Méttëgèiiftaafn^è 
M&t  deMvë  M>   ktM  -geïykèn  na  hét  Kontërfytfel  êak 
4ïè  Krtós&eM  heelt  gèfchétiï  na  *zièh  zfèlvërr,    'gelijk  als 
het  Konterfytfel  van  dë  waarheM  gelijkt  iïa  ̂ dat  van  de 

'leugen.     Doch  Wat  valt  'ér  <ar\  het  ïs  tiihs  ëëh  vaftge- 
$eflê  ̂ 0aak.    DéÊ  Beeldhouwer  die  dien  laaïftgemeldën 
l$Misgézant  kleiner,  Éaffet  gevleëfcht,  ̂ n  korter  van  baar$ 
wilde  tótbytèlèn  als  den  Apoftel  Petrus ,  Wa  al  ömmers 

zo  vèélè  handen  op  het  hoofd  krygën<,  -als  ?ër  Vielen  op 
den  bol  van  fkcciö  Bafidinelli  ,   dewijl  hy  Eva's  beeld 
naaft  dat  Van  Adam  ftaande,  op  het  topgewelf  van  de 
Hoofdkerk  té  Morénce  ,  -had  langer  gemaakt  als  dat  van 
haarën  Man. 

ja  dat  meer  'is,  Sidonius  ApolKnarfs  lëérd  ons,  dat 
*êê  alderberuchtfté  Wys^èerëh  ëer  aloudïieïd  hunne  by- 
zö*nfeè  zwieren  dés  hoofds-,  lighaamsgeiMtëns ,  £èn  be- 

weegingen hadden,  zo  in  Sëhildery-,  als  op  €e  'Gedenk- 
penningen en  de  Beelden  ;  als  by  voorbeeld.  Xeuxis 

wiérd  Met  een  fcheëvën  hals,  en  Aratus  afgebeeld  met 
ee&  ïiêergeboogën  nek.  De  ouden  verbeelden  Zenon 
met  een  gèfrönft.  voorlfèöft/;  Epiknur  •mët  'ëen  opgefpan- 
nen  liuid;  Diögeën  met  een  ongehekéldën  baard;  Sc*= 

mét  -een  platte  neus;  Arifcoteles  met  -een  uitge- 
'*  *  :-i  ftrek- 
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(irekten  ara  ;  Xenokrates  ;  met  een  opgetrokken  dey; 

Herakliet  niet  leepe  oog-en  door  het  gefta.dig  huilen; 
Demokriet  met  opgefparde  lippen  door  het  onophoude- 

lijk lagchen  ;  Chryfippus  met  toegeflootene  ;  Enclides 
rnet  geopende  ;  en  Kleanthes  met  verftompte  vingers. 
Den  weergalooze  Raphael  Urbyn  bediende  zich 
meefcerlijk  van  die  bovenftaande  Befchryving  in  zyn> 
fchool  van  Athenen.  Ook  getuigt  Quintiliaan , .  dat  zich 
de  aloude  Schilders  een  wet  hadden  geftelt  ,  van  aan 
hunne  Goden  en  Helden ,  die  gelaatkunde  en  dat  merk- 

teken, te  geven,  gelijk  als  dezelve  by,  Xeuxis  waren  voor- 
geftelt,  uit  welken  hoofde  zy  hem  ook  vereerden  met  den 
Tytel  van  Wetgeever  der  Schild  erkonft. 

Derhalven  is  de  waarneeming  van  de  waarfcheinlyk- 
heid  ,  een  der  meeft  vereifte  zaaken  in  een  Helden- 

dicht ,  ofte  op  een  Tafereel ,  na  de  verkiezing  van  het 
voorwerp.  Den  vroome  Abraham  Bloemaart  be- 

greep die  groote  aangelegendheid  niet  ,  anderzins  zou 
hy  zich  wel  hebben  gewacht  van  een  halve  komynde 
Kaas  in  een  Delffe  porcelyne  Schotel  of  Kom  te  fchil- 

deren,  op-  het.  Tafereel  van  Loth's  Banket  met  zyn  Doclv 
ters ,  welk  ftuk  ons  meermaals  is  gebeurt  te  befchouwen. 

Dewijl  ik  thans  een  vrolyke  luim.  gevoel  ,  laat  ons 
dan  noch  een  luttel  papegaaien  over  de  adelijke  Schil-. 
derkonft ,  en  dat  zulks  gefchiede  op  een  Schilderachti- 
gen,  Zeedekundigen,  en  Hiftoriefchen  trant;  als  YÏe  novor 
by  voorbeelt. 

De  voornaamft'e  en  ook  do  meefte  Konftfchilders,- 
(de  goeden  uitgezonden,  welker  getal  zo  fchaars  is  als. 
de  Kievitseijeren  in  de  Wintermaand)  zyn  voortreffelijke- 
Ontleeders  ,  doch  gebrekkelijke  Tijdkundigen.  Zulks- 
felykt  zo  klaar  als  Bergkriftal ,  zynde  die  Heeren  door- 

trok- 
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trokken  in  de  ontleedkunde  van  Bredaafche  Kapoenen  * 
Éngelfche.  Kreeften  ,  en-  Bourgonjewynen.  Doch  aan 
den  andere .  kant  zyn  die  Penfeeliften  zo  onervaaren  in? 
den  opkomfl  en  ondergang  van  de  Kronijk  der  Schil- 

derkonft  ,  als  in  de  hoofdfummiren  der  geloofkun.de  ;■■ 
doch  ik  als  Schilder  zal  mijn  gefcbigtkunde  aantoonen  r 
over  dien  Tekts,  en  al  wederom  met  een,  als  by,  voor-- 
beeld,  aanvangen. 

Doorgaans  worden  'er  vier  Schooien  van  de  Schil- 
derkonft  aangehaalt,  waar  op,  ofte  waar  na,  de  minfte 
Schilders  ftudeeren  ,.,  de  meefte  Konftenaars  behoorden 
te  ftudeeren.    *  : 

Voor  eerft 'V  de  Romeinfche  School  ,  beftaande-  uit Michael  Angelo  en  Raphael  de  Urbino,  twee 
Hoogleeraars  van  die  grootfche  en  nooit  volpreezen 
Konft. 

Ten  tweede  ,  de  Venetiaanfche  School  ,  waar  op 
Ti  t.  1  aan  de  U.c  cell  i  '  fcheeo  komt  voor  -  Reélor- 
Magnificus ,.  een  Man  zo  doorgeleerd  in  de  fchoone  Na-, 
tuur,  gelijk-  als  den  Overlee.den  Hoogleeraar  Hermannus^ 
Boerhave  was  doorleutert  in  alle  Konften  en.  Weten- 
fchappen. 
,.  Ten  der^e,.:^  School  van  Lombardyen,  hebbende 
tot  haar  befchermheilig  den  onvergelykelifke  Corregio, 
een  Konftfchilder.  die  op  eene  adelijke  ,  tedere,  door- 
fcheinende  en  onnavolglijke  wyze  het  Konftpenfeel  heeft 
behandelt.     . 

Ten  vierde,-  de.  pynlijke  School  van  Toskanen,  voor 
welkers  Patroon  ftaat  geboekt  Leo  n  ar  dode  V 1  n  e  1 5 
die  zo  keurlijk  en  uitvoeriglijk  Schilderde ,  dat  hy  een 
grooter  getal  biesjes  verfleet  als  Penfeelen,  achtervolgens 
de   algemeene  getuigenis  zyner  konft-  en  tydgenooten. 

*  *  q  i  Die. 
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Die  Scbilderwyze  word  inzonderheid  nagevolgt  by  zo» 
daanige  Konftfchilders  ,  welke  de  Arkadiefche  heupjigt 
hebben  in  hun  begrip ,  en  echter  daarom  niet  weerden 

over  't  hoofd  gezien  by  de  krygshaftige  Vofften,  waar- 
icheinlijk  om  dat  hunne  gepolyfte  Konfttafereelen  de  zui- 

verheid evennaarén  van  Belfónas  Wapentuig. 

Indien  het  ons  nu  vry  ftond  om  'er  een  vyfde  Schooi 
te  moogen  byvoegen,  tot  een  aanhangfel  van  dat  voor- 

geniete viertal  ,  namelijk  de  Brabandfche  School  van 
Petrus  Paulus  Rubens  en  Anthony  van  Dyk, 
zou  ons  Italië  gröotelijks  verpligten.  De  beroemde  Zaal 
van  Luxenburg  te  Parys  ,  en  het  Banketteerhuis  van 

Whithal  buiten  Londen;  geordonneert  en*  gefchildert  ly 
dett  verheven  Rubens  ■;  én  de  overheerlijke  Altaartafe- 
reelen  en  Konterfytfels  van  den  delikaaten  van  Dyk, 
verdeedigendien  eifch  in  onwedertuiglijke  bewoordingen. 

Maar  ik  zal  my  niet  dieper  inlaaten  in  dien  onbeperk- 
ren  Konft-oeeaan  dier  twee  bovengemelde  Hemel-ade- 
laars  ,  dat  paar  flonkerftarren  vaftgeklonken  tegens  het 
azuure  Uitfpanfel  van  Uranias  Schilderkonfl::  (ha!  hoe 

Dichtkundig  i's  die  Lakonifche  Befchryvïng  fans  rïrè) 
maar  veel  eer  zal  ik  overftappen  tot  den  opftel  van  eeni- 
ge  algemecne  Schilderkarakters,  en  vervolgens  den  Lezer 
vervrolyken  met  zommige  byzondere  merktekens  der 
Konftfchilders,  myne  Tydgenootén. 

„  De  Schilderkonfl  is  zeer  na  vermaagfchapt  -aan  de 
w  Toverkonft  ,  als  welke  beiden  onzichtbaare  voorwer- 

•.<,,  pen  voorftellen  aan  het  begrip  en  aan  het  gezigt.* 

,,,  te  nieuws  voldoet  bet  oog  rn  z'eeltyds  ook  denfmc.ak. 

10,  ïs  Jeeze  ftdlmg  in  (kn  ha&kf  ' 

Deeze 
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Deeze  ïtêlling  behoort  alle  Konftfchildefs  aan  te 'moe- 
dagen ,  tot  een  naauwkeurige  aehtgeeving  op.  's  Menfchen 
innerlijkfte  beweegingen.  Voor  al,  zeg  j-k ,  en  boven 
ai,,  moet  een  Schilder  gemeenzaamelijk  zyn  bekend  met 

*s:Menfchen  ziel  en  hart,  en  het  pafb  hem  om  met  Dio- 
geenfche  Lantarens  alle  de  beweegingen  aldaar  veroor- 

zaakt ,.  by  de  natuur  na  te  fpeuren  en  te  ondertalten. 
Ja  het  voegt  een  Schilder,  van  niet  eenvoudiglijk  ieder 
hartftogt  te  doorgronden  hoofd  voor  hoofd,  maar  hy 

moet  zelfs- zyn  inbeelding  uilbreiden  ,  om  alle  die  ver-- 
fchillige  hartitogten  uit  te  drukken  over  zyn  konfïryke 
Penfeelen ,  bezielt  door  krachtige  denkbeelden. 

•  Maar  een  Vader  des"  huisgezins  is  verpligt  in  zyn  ge-' 
wifTe,  (ik  heb  een  Man  in  't  oog  die  te  gelijk  een  Konft- 
fchilder  is  y-  en  een*  Vader,)  om  wanneer  hy  eens  't 
beiluit  heeft  gemaakt  ,  van  zynen  Zoon  over  te  geeveri 
aan  de  Schilderkonft,  als  dan  deszelfs  innerlijkfte  neigin- 

gen na  te  gaan  op  looden  fchoenen.  Indien  Papa  be- 

fpeurt  , .  daü""zyi>  Kind  is  geneigt  van  de  Offen  te  gaan 
zien  dollen  en  de  Verkens  keelen ,  geduurende  de  flacht- 
maand,  laat  hy  dien  Zoon  danvliegens  beftellen  by  eer?  - 
Bataillefchilder.  -Werd  den  Vader  gewaar,  dat  den  Jon- 

gen loopt  piere  weijen  achter  de  Vlindertjes  en  Uiltjes, 
en  dikmaals  flaat  te  Harren  op  veelkleurige  Regenbogen , 
in  die  Knaap  ïleekt  een  Bloemfchilder  ,  en^dat  geheim 

zal  den  tyd  in  't  licht  brengen.  Een  jonge  Quant  die 
den  Duivel  in  de  School  heeft  gezien  ,  en  driemaal 

's  weeks  gaat  ftutter  loopen  in  't  Haagfche  Bofch ,  is  tot 
een  Landfchapfchilder  in  de  wieg  gelegt ;  en  een  Knaap* 
die  een  paar  fchoone  oögen  durft  bekyken  van  naby9 
behoord  te  werden  opgefokt  tot  een  Konterfyter.  Uit 
een  Komenywinkel  borrelt  dikmaals  een  Schilder  op  van 

ftil 
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ilil  leeven,  gemakshalve,  want  -een  Schotel  met  gefchuïp- 
te  Boter ,  een  Pekelharing ,  en  een  halve  Edamfche  Kaas, 

veranderen  zo  fchielijk  niet  onder  's  hands  in  een  Tuilt^ 
je  van  Heulbloemen.  Een  Kabouter  óie  als  dol  is  om  na 
Scheveling  te  gaan  lanterfanten  ,  en  aldaar  Zeefchulpen 
en  Kinkhoorens  verzameld,  behoord  te  werden  bedeld 

by  Silo.,  om-deszelfs  Zeedukjes  na  te  bootfen.  En  is  't 
dat  den  Vader  merkt  ,  dat  den  Jongen. al  te  dom  is  tot 
het  begrip  dier  bovengemelde  Konden  ,  dan  zal  hy  dien 
lekker  bedellen  by  een  Meeder  van  dé  groote  Quaft, 
om  zich  aldaar  te  benaarftigen  in  het  koloreeren  van 
Deuren  en  Venfters,  den  naafte  weg  om  zich  vervolgens 
op  te  werpen  tot  een  Konftkooper  ,  en  .een  Oudhèid- 
kenner  in  Schilderyen. 

Indien  ons  iemand  gelieve  te  vraagen ,  wat  toch  voor 
een  zoort  van  gediert  is  een  Meeder  van  de  groote  Quaft? 
aandonds  zullen  wy  antwoorden,  een  Kladfchilder,  Ver- 
wer,  Vergulder,  of  op  zyn  hoogft ,  een  Konftfenix  in 
Uithangborden.  Om  nu  den  Lezer  te  genoegen  ,  zal 

'er  het  karakter  ofte  merkteken  nevens  gaan  van  een Kladfchilder. 
Een  Kladfchilder  is  zo  kenbaar  op  het  oog,  gelijk  als 

een  Civetkat  kenbaar  is  op  den: reuk.  Hy  zweemt  fterk 
na  een  Mofaik  verwulft  ,  want  zyn  kleed  beftaat 
doorgaans  uit  meer  koleuren  als  een  verouderde  blonde 

Paruik  ,  en  is  van  's  gelyken  niet  min  af fchuuwelyk. 
Ook  is  een  Kladichilder  in  veele  deelen  gelijk  met  een 
Paardefmit  ;  den  eerftgenoemde  Lemorft  met  fpaanfch 
groen  de  Deuren  en  Venfters  zyner  ïydgenooten ;  en 
den  laatftgemekle  befmeert  met  dien  zelven  Balzem  de 
ftramme  loopers  der  ontheupte  Schimmels  ,  en  de  hom- 

pelende pooten  der  Trekfchuiten  geraamtens. 
.       .  .  Een 
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Een  Kladfchilder  is  &1  ommers  zo  moedig  op  den  glans 
&yner  zwaarmoedige  Potkoleuren  ,  als  een  Laquie  ver- 
waaten  is  op  den  blink  zyner  faijette  Mantelkoorden. 
Een  Kladfchilder  fnoeft  niet  minder  over  de  deugden 
zyner  droogende  Oliën  en  kleeverige  Verniffen,  als  een 
Apotheeker  zwetft  over  de  krachten  van  zyn  Populier- 
zalf'  en  Duivelsdrek.  Indien  een  Kladfchilder  ïAch  heeft 
weeten  op  te  tillen  door  arbeid  en  vlyt  tot  den  verhe- 

ven trap  'van  Marmerfchilder,  by  die  gelegendheid  ploe- 
tert hy  luider  over  de  punt  eens  halfverfleeten  Borftels, 

als  een  Spitsboef  bromt  over  de  fcherpe  Karpertong  van 
zyn  halfpieks  Stootdeegen.  Ook  toetft  een  bekwaam  Klad- 

fchilder met  al  ommers  zo  veel  aandacht  zyn  ftinkent 
Loodwit  op  den  nagel  van  de  linker  duim,  als  een  diep- 

zinnig Drogift  de  proef  der  uit  pypaarde  nagebootite 
Kreeftenoogen  neemt  met  zyn  vereelde  tong. 

Een  Kladfchilder  ,  indien  hy  voortreffelyk  geneuft 

valt ,  ruikt  wel  haaft  wat  Pot  'er  te  vuur  is  gezet ,  als 
hy  met  zyn  gevlakte  Jongens  het  Dekoktum  toe- 
ftelt ,  beflaagen  uit  afgekeurde  Lynzaatolie  ,  Goudglid , 
Omber  ,  witte  Klamy  ,  geftampt  Glas  en  Aluin.  De 
Huiskat  gezeeten  in  den  hoek  van  den  haard  krygt 
fluks  de  lucht  van  dat  fchelmftuk  ,  en  geeft  den  hond 
een  wenk,  die  aanftonds  druipftaartende  de  ftraat  kieft, 
onderwyl  dat  Poes  zich  loopt  verfchuilen  in  de  goot 
van  het  hoogfte  huisdak.  De  Nabimre-n  ziende  den 
Hond  uitftuiven  en  de  Kat  opwaards  klauteren  ,  ruiken 
vliegens  lont.  Men  fteekt  een  keel  op  als  een  wapen- 

kreet ,  al  ommers  zo  luid  als  het  gefchreeuw  der  Ge- 
neeffche  Borgers,  toen  Ie  Sieur  du  Tirxil  de  Stadspoor- 

ten opengonfden  met  de  fleutels  van  zyn  petards.  Elk 
zucht  en  fteent  ,     klaagt  en  jammert  over  de.peftlucht 

*  *  *  van 
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van  dien  aanfcaandën  Etna  ,  en  de  zedigften  fchelden 
het  noodlot  van  te  zyn  gevloekt  met  dien  doodelyken 
gebuur.  Doch  den  Kladfchilder  is  zo  onbeweeglijk  als 
een  Mefentius ,  en  flaat  de  klachten  en  de  vervloekin- 

gen dier  nabuuren  in  de  wind  7  als  zo  veele  krachtelooze 
blixems.  Ja  niettegenftaande  dat  die  pot  een  doodelijker 
lucht  opwerpt  als  de  dampen  van  het  doode  Meer,  ech- 

ter ïhuift  hy  die.  befmettelijke  geur  zo  greetiglijk  op,  ge- 
lijk een  waterbekykent  Geneesheer  de  geambreerde  lucht 

van  een  Urinaal,. of  als  een  Bremerbiers  Poëet  de  hars- 
fenlooze  loftuitingen  opfnuift  zyner  gebruineerde  Mede- 
zangers. 

Met  een  woord,,  den  Kladfchilder  liefkooft  de  breede 
ftrykadens  van  den  Verfborftel ,  gelijk  als  de  Zotten  het 
rym  beminnen  van  Zwanenburgs  parnas,  min  om  den 
zin  ,  als  om  de  klanken  :  uit  dien  hoofde  bromt  den 
groove  Kladfchilder  langs  zyn  Olifantstromp , 

yk  Belach  de  Schilderkonft  en  Lukas  Lyftraw  anten ; 
Myn  zinfyreuk  is,  een  reekening 
Ter  groote  van  een  kabelring; 

En  tegens  't  nieuw  getal  em  Geldkift  vol  kontanten. 

Alhier  zullen  wy  den  Kladfchilder  laaten  beruften  by 
zyn  vergiftige  Verfpotten  en  walgïijke  zwynsborftels, 
om  de  Konterfytfelfchilders  een  pluimpje  op  de  muts  te 
fteeken ,  niettegenftaande  dat  zy  de  vlag  zyn  gedwongen 
te  ftryken  voor  de  ontzaglijke  Hïftoriefchilders.  Ik  zeg. 

dan  met  geen  minder  waarheid  als  vrypoftigheid ,  "  dat 
i?  een  Konterfytfelfchilder  den  hoogden  rang  behoord  te 
„  voeren  onder  de  in  flagorde  gefielde  Penfeelhelden , 
,.>.  dewijl  die  Konjftenaar,  in  navolging  van  Endors  wyze 

„  vrouw , . 
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-w  vrouw,  ons  onze  overleedene  Ouders  en  maagenkomt 
„  voor  te  (lellen.    Een  Konterryter  vereenigt  ons  op 
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een  zekere  wyze  met  de  dooden  en  met  de  afweezen- 
den,  en  heeft  de  konft  fix  om  onze  fmarten  te  ver- 

zwaar en  ,  ofte  onze  vreugde  te  verwekken  door  zyn 

Konftpenfeel." Dat  de  Konterfyters  door  de  bank  zo  veele  misflageii 
niet  begaan  als  de  Hiftoriefchilders ,  zal  ik  handtaftelijk? 
zo  wel  als  zichtbaarlijk  ,  aantoonen  door  eenige  vrolijke 
voorbeelden. 

Den  Hiftoriefchilder  Kuningam  was  een  Breda- 

naar  by  geboorte,  en  den  eenigfte  Zoon  van  een  Brood- 
bakker ,  wiens  welbeneeiïngde  winkel  doorgaans  over- 
vloeide van  Heiboerinnetjes  en  Latynfche  Schooljongens 

tegens  het  klokflag  van  achten,  onr  kmidkoekjes  te  koo- 
pen  ,  gelijk  als  de  Antwerpfche  Beurs  op  het  uur  van 
één  is  gelïoffeert  met  geldelooze  Kerkmuziekanten  en 
aardsluije  Tapytwevers  ,  om  aldaar  den  honger  en  dorfl 
te  verkakelen.  Die  Bakker  wierd  zo  ryk  en  weelig  uit 
die  kmidkoekjes  goudmyn,  .dat  hy  het  hoognoodig  dacht 
te  zyn  voor  den  weiftant  van  zyn  huisgezin  ,  om  een 
fchat  in  zyn  Bakkery  opgebaggert  uit  water  en  itfèel:,  in 
zyn  geliefden  Zoon  te  zien  verfmelten  in  Dansmeeilers 
en  in  Wynen.  Den  jonge  Heer,  wiens  Papa  nooit  hooger 
wierd  getytelt  als  Sinjeur,  dan  wanneer  een  Borger  Tamboer 

hem  een  nieuwen .  Almanak  kwam  .aaiipreekeri  o'p  den  eer- 
Hen  van  de  Louwmaand  >  nam  den  gang  op  naar  Ank-' 
werpen,  en  -geraakte  onder  het  leerbeïtier  van  den  Hiilo- 
riefchilder  van  Schoor  ,  een  man  die  geen  minder 

Konftenaar  zou  zyn  geweeil  als  Johpaans  ,  byaldie'ïi 
hy  deszelfs  Tekening  en  koloriet  had  bezeeten.  Aldaar 
fehilderde  Kuningam  gelijk  als  ik  voortyds  ftudeerde^ 

■a  dat *  *  # 
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dat  is,   ik  betaalde  myne  Hoogleeraars,   doch  vervoegde, 
my  nooit  op  de  hooge  School;  en  Kuningam  begiftig- 

de zyn  Meefter   maandelijks  met  een  Piilool,  doch  ge- 
noot geen  onderwys  waardig  een  duit.     De  fles  en  den. 

hoepelrok    waren    de   Tafereeien    dewelke    hy    dagelijks 
plaatfle  op  den  Schilderefel  van  zyn  begrip  ,     en  zulks, 
gefchiede  om  de  vermaken  ,-    vervat  onder  die  beiden. 
Die  ftudie  rekte  hy  zo  lang  tot  dat  de  Sinjoriaale  fchuld- 
eifchers  hem  najoegen  by  de  zon  en  by  de  maan  ,    waar 

uit  hy  eindelijk  fcherpzinniglijk  befloot ,  "  dat  ten  opzigt/ 
„  van  zyn  adelijke  geneigdheid,  men  zyn  Perfoon  in  de 

„  wieg  had  verruild  tegens  een  minder  wicht,    zyndc- 
„  dat  paar  voorgemelde  vermaken  het  voorrecht  eens 

„  adelijken  Jonkers,  en  geenzins  de  levenswyze.van  den- 
,-,  Zoon  eens  onadelijken  Broodbakkers." 

Daar  heeft  den  Lezer  een  Haaltje  der  kinderlyke  dank- 

baarheid, waar  uit  ik  dit  befluit  opmaak,  "  dat  een  on-- 
„  onderfcheidelyke  involgendheid  altoos  zal  werden  op= . 
,,  gevolgt  door  een  ononderfcheidelyke  ongetrouwheid, 
„  het  welke  ik  aanzie  als  een  rechtvaardig  Oordeel  op. 

„  een  roekeiooze  goedaardigheid."     Doorgaans  heefteen 
Kind  goede  gevoelens  op  het  moment  als  het  werd  be-- 
gunftigt  by  zyn  Ouders  ;•  doch  de  gefteltenis  van  zvn 
natuur  doet  hem  korts  daar  aan  overhellen  na  de  ondank- • 
baarheid  ,   hy  vergeet  lichtelyk  het  geen  hy  verpligt  is 
aan  zyn  Ouders,  dewyl  hy  alleenlyk  zich  zelven  bemint. 
En  gelyk  het  vuur  alles  verandert  in  zyn  eigen  zelfftan- 
digheid  ,    op  die  wyze  befchouwen  de  meeile  Kinders 

niets  als  hunne  byzondere  bekmgens  om  dezelve  te  doen* 
dienen  ten  hunnen  voordcel  ,    zy  verfmaden  hunne  wel- 

doeners, en  de  omftandigheden  waar  in  zy  die  weldaden 
•vntfongcn  werden  vergeten. 

Om 
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Om  nu  te  rug  te  keeren  tot  den  vervolgde 'Kunïngamt.^ 
zal  ik  'er. maar  ter, loops  byvoegen  ,  -dat  hy  eenmaal  zei 
regens  zyn  Leermeefter  van  Schoor,    'dat  hy  ver-r 
„  trouwde  .te ..  zyn  voorgefchikt  tot  de  wet  der  vergel- 

„ding."     Dat   is  op  Nederduitfch  gezegt ,  -dat  hy  die 
fchade  moeit  vergoeden   aan   de  wereld  door  "zyn  ver- 
quifting  ,  .  welke  zyn  Papa  had  veroorzaakt  aan  het  ge- 

meen, door  het  beknypen  zyner  kruidkoekjens. 

Na  dat  den  adelijken' Kuningam  omtrent  zo  veele- 
Jaaren  had  hefteed  tot  het  bemachtigen  van  de  Schilder-- 
kond  ,  als  zeker  Oudvader  uitdiende  tot  het  bekomen 

van-een  Echtgenoot,  keerde  hy  te  rug  na  zyn  geboorte- f 
plaats,-  verzeld  door  zodanige  bevallige  Konft-Lea,  wiens 
twee  Kondfchilderftukken  ik-  den  Lezer  zal  befchryven  • 

op  een  luehtigen  trant,- : 
Alzo  onze  Konffcenaar  zich  likê  gewend  aan  het  zien 

van  vuur  en  vlam  in  's  Vaders  Bakkery ,  verkoos  hy  tot 
zyn  eerfte -ordonnantie  den  brand  van  Troijen.  Op  den 
voorgrond  van  dat  Konfltafereel  had  den  Schilder  de» 
vroomen  Eneas  verbeeld,  ftaande  zo  ftêil  als  öf  hy  een 
haagfehen  Meiboom  had  ingedikt  ,  •  wiens  onderfle  was 
gewortelde-  Den  ouden  Anchifes  fchreilings  gezeten  over - 
de  fchouders  van  zyn  Zoon  ,  had  hy  geordonneerd  in  - 

't  hembd,  gelijk'  -als  een  KoordedanfTer ;  "  de  gewoon  e 
„  lighaamsgeftalte-'  eens  Troijaans  die  de  vlam  ontduikt,"  • 
volgens  zyn  zeggen.  Anchifes  had  zyn  rechterhand  ge- 
ilagen  om  den  hals  van  Eneas,  doch  de -linker  was  be- 

vracht met  een  Fles  ,  -benevens  een  half  dozyn  lange 

Tabakspypen;  "  tot  een  bewys  "  zei  den  Schilder,  "  dat 
»>■  den  Ouderdom  verzot  is  op  den  drank."  Kreufa  fchar- 
relden  haren  Grootvader  en  Man  na  op  een  paar  muilt- 
]2S-,     en  zy  droeg  onder  haar  rechterarm  een ■  Moffekas 

***  3   ■■  ge~ 
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gepropt  met  mutfen  ,  kanten ,  linten ,  en  mouchespapie- 
ren,  onderwijl  dat  een  zilvere  Theeketel  hing  te  funge- 

ren aan  haar  linkerhand;  "  tot  een  blyk,  "  fprak  den 
„  Konflenaar,  '  dat  een  Vrouw  doorgaans  meer  is  be- 
„  zorgt  voor  haar  Toilet  en  Theegoed ,  als  voor  wezend- 

,„  lijker  noodwendigheden."  Den  jongen  Julus  draafde 
zyn  Mama  achter  aan ,  fmakelijk  bytende  in  een  Sehoon- 

hovenfche  fonteinkoek;  "  een  beeldfprakelijk  merk,  ver- 
.„  volgde  Kun  ing  am  ,  dat  een  kinds  hand  ligtelijk  is 

..„  gevuld." Op  den  tweede  grond  van  dat  Konftftuk  zag  men 
een  Troijaanfchen  Schout  geordonneerd ,  werkelijk  bezig 
met  het  vleugelen  van  vier  Gauwdieven  ,  welke  Schelr 
men,  onder  vcorwendfel  van  het  vuur  te  blufichen,  in 
de  Schoorfteen  van  Ucalegon  ,  een  Zei  gerookt  Spek-, 
benevens  ontrent  de  dartig  Pond  zo  Rund-  als  Verkens- 
worfl  hadden  geftoolen.  Hier  uit  bewys  ik  ,  ging  den 
Schilder  voort  die  het  geheim  van  zyn  Tafereel  verklaar- 

de ,  gelijk  als  een  Liedjeszanger  den  inhoud  van  zyn 

banderol  uitlegt.,  "  dat  de  Brandbluiïchers  beftaan  uit ,,  drie  klaflèn.  De  eerfte  klalle  fchiet  toe  orn  te  ftaan 

5,  gapen,  de  tweede  cm  poot  aan  te  ipeelen ,  -  en  de  der- 
,,  de  om  te  rooven  en  te  fleelen.  Ook  befchimp  ik 

„  met  die  gedachte  de  Weftfalingers ,"  vervolgde  hy 
met  een  lach,  "  welk  Vee  zich  de  uitvinding  van  Spek 
,,  te  rooken  en  Woift  te  vullen  aanmatigt ,  zynde  dit 
3,  Tafereel  nu  een  overtuigend  bewys  ,  dat  die  vond 
„  reeds  de  Troijaanen  is  bekend  geweeft  ruim  hondert 

„  Jaar  van  te  vDOflen." In  het  verfchiet  ilond  het  Hot  van  Piiamus  afgemaaid, 
by  den  Hiiloriefchikier  getekent  na  het  Kali eel  van  Loon, 
waar  in  o  e  Grieken  uit  vyf  Batterycn  zo  vcele  Bomben en 
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sa  gloeiende  Kogels  fchoten,  dat  de  Troijaanen  het  niet 
langer  konden:  harden  r  maar  de  chamade  lloegen  op  he- 
dendaagfche  trommelen.  Den  Chamadeflaner  had  hy  ge- 
fehetfl  na  een  Borgertamboer,  genaamt  Dous;  doch  de- 

wijl zich  het  verfchiet  tamelijk  ver  verwy derde  van  den 
voorgront  ,  was  die  Perfoon  maar  alleenlijk  kenbaar  aan 
zyn  rofle  Paruik.  Die  Tamboer  keek  opwaards  na  een 
hoogen  Slottoren,  uit  wiens  Venfier  de  fchoone  Helena 
lei  te  huilen  en  te  balken  ,  welke  hy  feheen  te  vertroo- 

Uren  met  deeze  woorden  ,  "  zo  lang  als  het  leven  duurt 
kleeft  de  hoop  ,  en  zo  lang  als  de  hoop  niét  flerf, 

3,-  duurt  het  leven." 
Waarlyk  ik  befchoUwde  dien  Bloedbeuling  met  oogen 

van  mededoogen,  want  dat  zoort  van  onkunde,  welke 
alleenlijk  ontftaat  uit  een  ylheid  van  wetenfchap ,  komt 
ons  min  verachtelijk  voor  als  een  tweede  zoort  van 
onwetenheid  ,  vervult  en  opgeblazen  door  dwaaling  en 
onhebbelijkheid  ,  die  bejammerlijke  fpeelpöp  ,  en  dat 
wanfchapen  troetelkind  der  fpoorelooze  Konftfchilders. 

Het  fcheint  dat  onze  fchryflufl  wakkert  onder  's  hands, 
derhalve  zullen  we  dien  doodely ken  brand  van  Troijen  ver- 

zetten door  een  tweede  Befchryving  van  een  Konfïtafe- 
reel ,  geordonneerd  en  Voltooid  by  dien  verwon derly ken 

Koning  der  Konftwouwouwen.  ~ Dat  tweede  Konftfluk  vervatte  de  Hiftorie  van  den 

Koning  Kandaules  ,  die  zyn  overfchoone  Koningin  aan 
den  loozen  Gyges  vertoonde  in  puris  natur altbus.  Den 
Konftfchilder  had  die  naakte  lighaamsgeftalte  van  die 
lelieblanke  Vorftin  gekonterfyt  na  een  Garnaalverkoop-. 
fter  van  Breda  ,  genaamt  Janneke  Krop  ,  >  een  Meid 
zo  ros  gehaairt,  dat  geen  Ruiter  van  de  blaauwe  Garde 
haar  ooit. een  kus -kwam  te  geven,  of  hy  zag  zyn  kne- 

vels. 
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vels  in  brand  vliegen  :  daarenboven  voerde  die  fchoone 
..noch  meer  fproeten  op  haar  voorhoofd  ,  als  een  wilde 
...Bergfchot ,  wiens  voornaamfte  togt  na  Londen  gefchied 

.  om  Haveremeel ,  Zwavel  en  V7erkensreuzel.  Om  beeldfpra- 
kelyk  aan  te  toonen  dat  het  Kandaulus  ernft  was,  fcheen 
,die  Vorft  de  Koningin  te  noopen  tot  het. zoeken  na- 

vlooien  in  de  plooien  van  haar  kloofterdoeks  'hembd, 
om  by  die  gelegendheid  aan  Gyges  rde  fchoonfte  hemel- 
„glooben  en.de  poezeligfte  deiien  aan  te  toonen,  welke 
immermeer  de  oppervlakte  begenadigden  van  een  getykt 
zwanendons.  Ook  lichte  den  Koning  zyn  Prinfes  met 
een  kaars  van  feilen  in  het  pond,  om  daar  langs  aan  den 
.tydgenooi  en  den  naneef  een  denkbeeld  te  geven  van  de 
verquifting  der  Bredafche  Schilders,  in  het  Jaar  Duizent 
Zevenhondert  en  Twaalf  ;  in  /welke  Eeuw  de  Antwerp- 
,fche  Konftheldeiv  waren  genoodzaakt  af  te  fchetfen  langs 
het. behulp  van  Snyders  Zoon,  bekend  onder  den  tytel 
van  een  Wafchlicht.  Vlak  voor  het  Koninglyk  Ledikant 
ilond  een  Gueridon  geplaatft  ,  bezet  met  een  Japanfche 
Waterpot,  een  papier  met  Brafiliaanfche  Snuiftabak,  een 
karmozyne  draad  tegens  een  overval  van  de  kramp ,  be- 

nevens een  kriftalle  fles  boordevol  frambooize  Wywater 
regens  de  vreeze  des  nachts.  Voor  het  overige  was  de 
verlakte  lyft  van  het  Ledikant  befchildert  met  de  zin- 
Jbreuk  van  het  Vrouwelyk  voorrecht, 

Tandem  bona  Caufa  Trkimphat! 

Myn  Vriend  en  ik  vingen  zo  hartiglijk  en  goedaartig- 
lijk  aan  te  lachen  ,  na  dat  Konftjuweel  behoorlijk  te 
-hebben  bezichtigt  ,  dat  wy  het  dachten  te  befterven. 
JJen  verdienftige  Konftfchilder  ,    die  een  Man  was  als een 
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een  Baronies  kalf,  en  al  ommers  zo  dom  ,   lachten  niet 

minder  als  wy ,   zo  dat  'er  niets  toen  ter  tyd  ontbrak 
"aan  ons  geluk  als  een  verreezen  Demökriet ,    met  deeze 
zinfpreuk.5 

Een  vierde  Man 
In  V  lachgefpan. 

'Ook r  paft  'het  geen  welleevend  Man,  van  al  te  wrang 
te  zyn,  in  boertery.  Bitterheid  voegt  in  ernftige  Medi- 
cyndranken  ;  doch  geenzins  in  vrolijke  gezondheids- 
teugen,  en  voornamelijk  op  zulk- een  luchthartig  konft- 
feeft.  Het  is  wel  waar ,  dat  die  Schildery  niet  alleen 
bövengemeen  mal  was /zo  wel  als  het  Huk  van  den  brand 

Tan  Troijen;  maar' wat  dan,  daarom  moeit  het  bekent werden. 
Ik  wenfch  dat  de  bovenftaande  korte  zedeles  werd 

waargenomen  by  alle  Konft-  en  Letterkundigen  ,  als 
zynde  het  eenigfle  middel  om  een  halve  nar  op  te  hou- 

den in  zyn  goede  luim.  Ik  verzoek  dat  een  ieder  ge- 
lieve te  bedenken,  dat  een  beleedigent  Man  des  duivels 

blaasbalk  is,  waar  mee  hy  de  twift  en  het  geharrewar 
komt  aan  te  blaazen.  Doch  onder  alle  de  bedryven 
-van  die  natuur,  is  'er  niets  dat  meerder  fmart  als  een 
^beleedigende  waarheid,  want  daar  langs  vervallen  wy  in 
twee  dwaalingen.  Het  eene  is  dat  wy  dat  geene  berispen 
door  bitterlijk  uit  te  lachen ,  welke  lach  meer  behoorde 
te  fmaaken  na  liefde  en  medely.  Op  die  wyze  fmeeren 
-wy  eenen  onnoozelen  Bloedbeuling  met  vergiftigen 
Olie,  welke  zich  te  meer  verfpreid,  als  zynde  geftort  in 
zodanige  voorbygaande  ilapheid.  Het  tweede  is  ,  wy 
daalen  jieerwaards  in  byzonderheden,  waar  door  wy  ge- **•*-**  heel 
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heel  het  gezelfchap  komen  in  te  wikkelen,  als  zo  veeïe 
getuigen  van  deszelfs  verfmaadheid.  Den  Krygsraan  is 
niet  braaf,  die  zich  vermaakt  met  de  wonden  zyns  met-- 
gezels.  Wie  ook  geneigt  is  te  fchertfen,  behoord  zich 
te  gedragen  gelijk  de  Stads  Schermmeefter  van  Antwer- 

pen op  den  Schermerberg,  die.de  Floret  aardiglijk  zwenkt 

en  draait ,  doch  zo  min  op  den  een  doelt  als  'op  den 
ander.  In  dat  geval,,  zyn  waarfcheinlijke  dingen  beter 
als  de  waarheid  zelve.  Ook  is  het  niet  minder  kwaat 

als  onveilig  door  het  wormkruid  des  breins  te  loopen 
iïïngeren  om  en  tom  ;  zommige  Neuzen  zyn  al  te  teder 

om  dien  reuk  te  konnen  veelen.  Ja  alhoewel  'er  eeni- 
gen  werden  gevonden,,  dewelke  gelijk  als  met  tegelen 
gedekte  Huizen,  een  vallende  vonk  konnen  verdragen 

zonder  warm  te  worden;  echter  zyn  'er  wederom  ande- 
ren, met  zulk  ligt  en  droog  ltroo  gedekt,  dat  zy  met 

de  minde  toets  zullen  vuur  vatten  , .  en  luchter  laage 
branden  rondom.  En  als  het  Huis  in  vollen  brand  is 

geraakt,  valt  'er  niet  te  harrewarren  hoe  zulks  bykwam 
door  een  voddery.  Toorn  is  maar  een  flap  verwydert 
van  razerny,  en  dat  wild  vuur  valt  niet  te  bluiichen. 

Deeze  ter  loops  aangehaalde  zeedeleilen  dreeven  bo- 
ven ,  en  alhoewel  ik  aan- dezelve  de  achtbaarheid  van 

Balthazar  Gratiaan , .  in  navolging  van  Arnold  Houbraken, 
die  dien  fpaanichen  Oceaan  geheellijk  heeft  verfpiit  in 
drie  Roekdeelen,  niet  wil  geven,  echter  verhoop  ik  dat 
'er  den  belcheiden  Lezer  zich  zal  aan  ilooren.  En  nu 
wil  ik  myn  vrolijk  humeur  hervatten-,  en  noch  eenige 
karakters  van  Schilders,  benevens  derzelver  klugtiglijk 
geordonneerde  Koniltafereelen  opbazuinen. 

Den  Schilder  Mile  was -een  Antwerps  kind,  een  knaap 
^e   zo   ras   vuur   vatte  als  tondel  op  -de  blik  van   een 

Vrou- 
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'Vrouwelijke  lonk  ,  en  vervolgens  zo  beïtendig  was  ais 
i  de  Maartfche  wind ,  geen  karakter  zonder  weerga ,  zegt 
den  Schryver  van  deeze  bladen.  Die  Schilder  was  wel- 
leevend,  verftandig  en  aartig  in  een  mondgefprek,  wek 
gemaakt  van  Perfoon,  en  zo  bevallig  van  aangezigt,  .dat 
de  Bredaafche  Juffers  hem  tytelden  den  mooien  Schilder. 
Ook  bediende  hy  zich  meeilerlijk  van  óïq  uitmuntende, 
gaven  der  milde  natuur,  zynde  zyn  Schilderkamer  bywyl 
met  zo  veele  mangraage  kleuters  geftoffeert ,  als  een  vlak- 

kere haan  gevederde  meefterelTen  huisveft-  onder  den 
roef  van  een  Boereftulp.  Ply  verhief  alle  de  ■Vrouwe- 

lijke bekoorlijkheden  in  -een  nieuwe  Meefleres^  en.  hy 
verfmade  de  alderfchoonfte  aanlokkelijkheden r  in  een 
oude  Vryfler ;  en  het  ontbreekt  ons  op  dien  text  aan 

geene  hedendaag-fche 'voorbeelden.  Vorders  fpeelde  die 
Mi'LE  de  rol  van  een  wandelende  Almanaks  wysgeer, 
alzo  hy  onder  het  lanterfanten  met  noch  grooter  keurige 
heid  gluurde  op  een  fchoone  Tronie,  als  een  itarrekyker 
fpekuleerd  op  -een  Maanëklips ,  dewijl  hy  voorgaf ,  en 
zulks  met  noch  grooter  waarheid  als  waarfcbeinlijkheid , 
om  de  hartftogten  der  Vrouwen  ,  al  ommers  zo  wel  te 
konnen  doorgronden  m  de  dwaalflarren  hsarer  oogen, 
als  een  flarrekimdige  de  levensbyzonderheden  der  nieuws^ 
gierigen  kan  ontcyferen  langs  de  invloeiendheid  der  he- 
mekekens. 

Ik  was  gemeenzaam! ijk  met  -dien  aartigen  Schilder  be- 
kend, geduurende  zyn  verblijf  te  Breda,  weshalven  ik 

hem  op  een  zomerfchen  namiddag  uitnoode  om  een  wan- 

deling te  doen  na  's  Prinffenbaage,  een  aangenaam  Dorp 
gelegen  een  klein  half  uur  van  Breda,  op  de  baan  na 
Antwerpen.  Dewijl  een  Antwerps  kind  nu  altoos  voor- 
onderflelt ,   dat  den  verzoeker  moet  on thaaien  .de.bonm 
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gr  act ,  en  den  verzogten  koil-  en  fcbadeloos  t'  huis  leve- 
ren ,.  topte  hy  die  .uitnoodiging  met  vermaak  ,  en  daar 

op  gingen  wy  uit  fpeelemeijen.  Onder  het  ontkurken 
van  onze  vierde  fles  lekkere  Moezelwyn,  vroeg  ik  aan 

tiba  geeftryken  Meisjeszot,  "  of  hy  die  een  Hoogleer- 
d  aar  was  in  Diona's  altaargeheimenilTen  ,  my  niet  kon 
n  gerieven  met  eenige  algemeene  karakters  der  Vrou- 

„  wen  ,  tot  myn  byzonder  onderwys>"  Hy  antwoord  e 
gulhartiglijk  , .  "  ja  myn  waarde:  Vriend  l  met  veel  plei- 
„  zier  ;  dech  laat  ons  eerft  en  voor  al  onzen  laatilen 

„  teug  verbeteren."  Zo  gezegt  zo  gedaan  ,  en  na  een 
drietal  Roemers  te  hebben  uitgefponfl  op  het  goed 
gevolg  van  zyn  harange.,  liet  hy  zich  op  deeze  wyze 
hooren. 

„Voor  eerfidan,  myn  lieve  Spitsgenoot,"  fprak  hy 
m-'n  ofte  meer  lispende,  "  zyt  zorgvuldig  van  geene  al 
,»  te  voordeelige  gedachte,  voor  een  Vrouw  op  te  vat- 
„.  ten  op  het  eerile  gezigt,  want  als  dan  ziet  men  haar 

niet  degelijk.  Ik  zeg,,  als  dan  ziet  men  de  Vrouw 
niet  degelijk ,.  want  haar  Cjeraden,  Blanketfel,  .zwarte 
Pleiftertjes ,.  quikken  en  flrikken  ,  werden  konftiglijk 
te  werk  geflelt  om  haara  misftallen  te  heel  en.  De 

„  ichoonheid,  gelijk  als  de  waarheid,  is  altoos  het  be- 

n,  valligft  in  een  eenvoudig  gewaat." 
„■  Het  gros  der  Vrouwen  opgetraaliet  in  ryke.  veders, . 

„  is  by  uitneemendheid  aanlokkelijk,  wiens  ichoonheid, 
,,  ontkleed  zynde,  benevens  den  opfehik  vervliegt,  en 
r,  laut  den  galant  als  dan  niets  overblyven,.  in  navolging 
,,  van  Ixion  ,  die  een  wolkige  meelTeres  omhelsde  in 
,,.  flee  van  de  hemelfche  Juno.  Geduurende  het  bewind 
„  des  Hartogs  van  Beijeren  in  de  fpaanfche  Nederlanden, 
5>  verliefde  ik  op  een  Opera-zanglter  te  BrulTel,  welke 
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5r  al  ommers  zo  onvergelykelyk  fchoon  was  by  de  kaars 
„  als  de  Godes  des  nachts^  Ik  Hond  op  het  punt  om 

,,,  'm  de  vlammen  te  flikken,,  gelyk  als  een  afgeleefde 
„  Fenix,  toen  ik  op  het  onverzienfte  wierd  gered  uit 
„dien  brand.  Op  een  ochtendflond -ffoop  ik  in  haar 

„  Slaapkamer  langs"  de  bemiddeling  van'  de  Kamenier-, 
by  my  omgekogt  door  eenige  goudgeele  fteekpennh> 
gen,  en  ik  verfchool  my  in  een  durftere  hoek  van  het 
Vertrek  ,  in-  de  grootile  benaauwdheid  des  werelds. 
TufTchén  tien  en  elf  uuren  verrees  Madame;  doch  zy 
verrees  niet  uit  de  dobberende  Zee  van  haar  bed ,  ge- 

lyk aan  de  bloozende  Auroor,  maar  wel  in  de  yslijke 
gefiaite  van  de  alderaffchuuwelijkfte  der  razernyen. 
Het  luit  my  niet  van  aan  u  een  fchets  te  geven  van 

alle  de.  wanftalligheden  haares  lichaams ,  een  fchets  ;van 
„..dien  aardt  zoud  gy  beter  voltooien  dan  ik  ,  die  min 

befpraakt  als.  myn  ~  Vriend ,  en  meer  gemeen  ben  met 
het  Konftpenfeeï',  als  met  deypen.  Alleenlijk  zal  ik 
maar  zeggen  ,  dat' hêur  befmeerde  Japon s  flinger de 
om  haar  getaande  huid,  en  zy  toen  voor  den  fpiegel 
poft  greep  aan  een  palleertafel.  Geen  waterverffchil- 
der  heeft  meer  verfchot  van  Verwen ,  als  zy  had  van 
koleuren  ;  geen  Parnikmaker  van  den  eerften  rang 

„  -bezit  meer  ftaaltjes  van  haair  ,  als  zy  voor  den  dag 
„haalde,  van  allerly  koleür  van*  lokken  ;  en  den  be- 
„  ruchten  Koffifchenker  Góillard  kan  minder  foorten  van 

„  liquers  opmonfteren  ,  als  die  graauwe  nachtegaal- 
„  ilesjes  met  allerhande  gekoleurde  waters  gevuld  die 
„  zy  op  haar  toilet  deed  zetten. 

„  De  Kamenier  kreeg  een  wenk,  £Ieërd  myn  vriend-, 
„  dat  een  Zangeres  van  de  Opera  en  een  Sultane  in 

is  het^ferail  ,    altoos  op  haar  wenken- gedient  werden,) 
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„  welke  binnen  een  halve  minuut  aan  Madame  een  half- 
pints  kelk  met  zeker  vocht  uit  frambooize  en  bran- 
dewyn  te  zamen  geftelt  overleverde,  welk  ontbyt  by 
haar  wierd  opgefnopt  in  .eenen <  teug.  Namaals  be- 

richte my  den  Heer  Bombarde  ,  Direkteur  van  het 
BriuTels  Opera,  dat  alle  de .  ZangerefTen  van  de  Opera 
dien  koeldrank  inOobberen  om  een  dubbelde  reden. 

Voor  eerft,  de  koleur  van  de  frambooizen,  aangezet 
door  de  fynfle  gceften  van  den  brandewyn,  word  op~ 
waards  geparft  na  de  wangen  >  en  befpaart  doof  die 
werking  de  Dame  een  halve  Ryksdaalder  aan  kar- 
myn;  onderwyl  dat  de  apfleigingen  werden  neerwaards 
gedreeven  door  den  droeflem  van  dat  vocht ,  zo  dat 
de  fchoone  juift  op  dat  moment  niet  is  benoodigt  om 
een  half  dozyn  Minnaars,  een  beftemt  getal  tot  het 
verydelen  van  die  vlaagen.  Na  die  ontnuchtering 
maakte  Hermione  een  aanvang  tot  het  doodverwen 
van  haar  Tronie,  waar  op  ik  my  op  myn  teen  en  ver- 

hief ,  om  dat  konterfytfel  in  den  fpiegel  te  zien, 
voor  dat  zy  het  begon  te  verniflen,  maar  die  nieuws- 

gierigheid verdierf  de  klucht. 
„  Ha!  myn  Vriend  Campo,  het  fpiegelplas ,  ruim  zo 
ongeveinft  als  de  Vrouwelyke  oprechtheid,  vertoonde 
my  de  koldergeele  gryns  van  een  Duivelin ,  in  itee 
van  de  Tronie  eener  Helena ,  een  masker  om  den 
Duivel  te  doen  vlugten  voor  Sint  Feiten.  Ik  gaf  een 

gil  als  een  moordkreet  -op  dat  gezigt.  .Eerft.  liep  ik 
met  de  kop  tegens  de  muur,  en  toen  bonsde  ik  bui- 

ten de  deur  van  dat  Toververtrek.  Ik  telde  de  trap- 
pen by  fcifen  te  gelijk,  in  gevaar  van  den  nek,  voor 

't  minfl  een  arm  of  been,  te  breek  en.  Op  't  laats 
gewon  ik  de  ftraat  zonder  hoed  of  paruik,  en  ikftoof 
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„  na  myn  Logement,  met  geen  minder  vlugt  als  een  ont- 
„  ftelde  gierzvvaUvV  die  èe  moordgierige  klaauwen  eens 
„^  kuikendiefs  is  ontfnapt,  met  een  valt  befluit,  van  my 
„«nooit  in  het  toekomende  overtegeeven  aan  de  geblan- 

„/kette.^  bekoorlijkheden  der  fmeerige  Opera's  Naehte- 
„-  galen." 
Zo  bovenmaate  geviel  my  dat  verhaal,  zegt  den  Schry- 

ver  van  deeze  Levensbyzonderheden  der  Konftfchilders 

en  Konftfchilderenen ,  dat  'er  een  verfche  fles  Moezel- 
wyn  op  wierd  ontkurkt.  M  il  e  herhaalde  zyn  adem  in 
een  drievoudigen  teug,  waar  na  hy  voortging  op  deeze 
wyze. 

„  Indien  gy  een  Vrouw  bemind,  en  beïuft  zyt  of  zy 
5,  ook  inderdaad  is  by  natuur,  het  geen  zy  fcheint  te 
„  zyn  door  konft,  zo  moet  gy  haar  ongekleed  overylen  in 
„den  ochtendftond  ontzet  vanhaar  geborgde  pluimen, 
„  als  wanneer  gy  dikmaals  zult  ondervinden  ,  dat  uw 
„.  overfchoone  Armide  door  een  hedendaagfche  geftalt- 

„  verwifleling  is  veraart  in  een  affchuuwelijke  Majombe." „  Wacht  u  altoos  voor  dit  drietal  dieren.  Voor  een 
„Maagd  welke,  haar  kuisheid  opbazuint  ;•  voor  een  ge- 
„  trouwde  Vrouw  welke  zich  beklaagt  over  haarenMan; 
„  en  voor  een  Weduwe  welke  fcheint  verzot  te  zyn  na 
„  uw  byzym  Als  een  Maagd  haare  byzondere  deugden 
„.verheft  ,  verbeeld  zy  een  Winkelierfter  welke  haare 
„  verlegene  ïlofFen  aanpryft  r  zy  zoeke  byde  den  ön- 
„  kundigen  Kooper  te  verftrikken.  Als  een  getrouwde 
„  Vrouw  haar  Mans  zwakheden  aan  u  ontvouwt  ,  -zal 
„  zy  zekerlijk  iri  't  kort  u  wel  iet  anders  ontvouwen, 
„  voor  't  minfT,  indien  gy  haar  om  die  gonft  durft  ver» 
„  zoeken.  En  als  een  Weduwe  fcheint  verzot  op  uw 
„  gezelfchap,  gedenkt  dan  dat  zy  een  fcrygslift  heeft  be- 

„  raamt 
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raamt  tegens  uw  vryheid,  en  toelegt  om  u  den  Zots- 
keuvel des  huuwelijks  over  den  bol  te  flrykem 

.,,  Een  galant  Man  ingewjkkelt  by  de  lonken  van  een 
looze  feeks,  is. een  vlieg  belemmert  in  een  fpinneweb , 
welke  zit  te  >  wachten  tegens  het  uur  dat  de.fpin  hem 

op  haar  gemak  komt  verUüiden." 9,  Sticht ..  nooit  geen  luchtkaiteelen  op  den  blink  van 
een  paar  üonkerende  .Oreiljetten  ,  en  ,  paarlfnoer, 
of  .een  goud  Repetitieorlogie  ,  en  al  zulke  fnui- 
'üeryen,  welke  veeltyds  fchoenaan trekkers  -zyn  om  u 
te  parffen  in  een  bedurven  huuwelijk." 
„  Vooral  ,  indien  de  geeft  van  eigenbaat  u  mogt 

overhalen  tot  het'  huuwelijk ,  zyt  dan  verzekert  van 
de  bruidfchat  ,  "of  fchoon  gy  haar  deugd  aanvaart  op 
krediet.  Doch  indien  gy  dié  byden  ontfangt  te  goe- 

der trouw ,  zult  gy  muTchien  te  laat  ondervinden  dat 

'er  .geen  Tchein-is  om  op  een  dier  byden  te  vertrou- 

wen." ,,  Verheft  nooit  uw  inbeelding  over  de  vleiende  woor- 
den van  een  Vrouw  ,  noch  aanvaart  haare  loftuitin- 
gen als. zo  veele  liefdetekens ,  maar  befchouwt  dezelve 

in  tegendeel  als  zo.  veele  looze  trekken,  als  zo  veele 
p aardshaaire  flrikken  ,  vermomt  door  bloozende  qual- 
fterbeien.  Een  doortrapt  Wyf  en  een  loos  ftaatkun- 
dige  vleien  doorgaans  de ,  zodanigen .  5  .welke  zy  toe- 

leggen te  verderven. 
.,  Vertrouwt  nimmer  re  onbezonnen  op  de  kuisheid 
van  een  Vrouwenbeeld  ,  door  den  weerftant  uwer 
eerde  ftormen.  Want.  een  Vrouw  is  overeenkomftig 
in  alle  dcelen  met  een  belegerde  burgt,  zy  zullen  in 
den,  beginne  veel  gcwelt.  doorftaan  ,  doch  ten  laatfte 

hnrrfcbi?!i;k  overgeven  op  genade  of  ongenade. 
•„  Als 
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35 Als  wanneer  een  mangraag  Wyf  u  byfpringt  met 
,,  kontanten  ,  gedenkt  dan  dat  zulks  gefchied  met  een 
„  oogwit  om  u  overtëhaalen  tot  een  Haaf  van  haar 
-9,  luft.  Die  goedertierenheid  werd  afgemeeten  by  uw 
„  bequaamheid,  en  een  vervolg  van  haar  gunftbewys, 
„  is  op  de  herhaaling  uwer  mannelyke  bedryyen  geveih 
5,  Zy  zal  de  ffcrengen  van  haar  goudheurs  verwyderen, 
?,  tot  onderhoud  uwer  buitenfpoorigheden  in  kofte- 
„  lyke  kleeders  ,  een  lekkere  Tafel  ,  fyne  Wynen, 
„  en  het  grof  Dobbehpel  j  mits  dat  gy  u  zelven  ver- 
«  kracht  tot  voldoening  van  haar  onbepaalde  ;begeer- 
„  tens.  Doch  zyt  verzekert  dat  zy  u  den  bof  zal 
„  geeven  onverziens  ,  zo  als  zy  beïpeurt  dat  gy  eenig- 
p  zins  begint  te  verllappen  in  het  -af  haspelen  van  uw 

„.-zondig  taak." 
„  Wie  f  laaf  is  van  een  ontuchtige  Vrouw ,  is  een 

„  dienftknegt  van  de  ongerechtigheid ;  een  kampioen  van 

,,  eens  anders  ondeugden ;  in  een  goede  zaak  een  'blood- 
,,  aart;  en  aan  zich  zelven  een  vloek." 

,,  Laat  nooit  een  Vrouw  u  bekooren  door  haar 
,,  verftant  om  haar  te  beminnen  ;  want  zy  die 
„  verftands  genoeg  heeft  om  u  in  verzoeking  te  bren- 

,9  gen,  zal" het, aan  geen  geeft  ontbreéken  om  u  te  be- 
9,  driegen." 9,  Maatigt  u  geen  recht  aan  wegens  de  verliefde 
99  lonken  van  een  doortrapt  Wyf  ,  want  wyl  haar 
,9  oog  fchynt  te  fchemerblikken  op  uw  fchoone  geftal- 
5?  te  >  vliegt  haar  hart  dikmaals  na  de  kreb  van  een 

,9  ftalknegt." 
„  Verwacht  geen  meer  goede  éigenfchappen  van  een 
Vrouw  9    dan  de  zodanige  welke  zy  uiterlyk  komt  te 

w .  ver-' 
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„  vertoonen.  Gedenkt  dat  het  een  grondregel  is  in  de 
5,  Staatkunde  der  Hoepelrokken,  van  altoos  het  fchoon- 
„  fte  voor  te  doen,  en  het  rapfte  voetje  voorwaards  te 

„  zetten." „  Indien  gy  een  juffer  bemint  ,  zyt  op  uw 

,",  hoede  van  zulks  niet  greetiglyk  te  toonen  :,  want 
„  onophoudelyk  te  knabbelen  aan  het  aas  ,  be- 
,,  toont  de  gewilligheid  des  Baars  om  te  werden  gevan- 

»  gen." „  Voor  het  laatft  verfpilt  »w  krachten  niet  in  het  ge- 
„  not  van  een  ichoonheid ,  noch  uw  tyd  noch  geld  om 
„  de  deugd  te  verfchalken.  Maar  trouwt  een  kuiiche 
„  Maagd  ,  gefprooten  uit  een  onbefprooken  geflacht, 
„  voorzien  van  een  middelmaatig  Huuwelyksgoed  ,  en 
„  ik  twyfTel  geenzins  of  uw  tydelyk  geluk  zal  bekly- 

„  ven." Aldaar  hield  den  Schilder  halte  ,  en  tafte  na  de 
Fles  ,  ook  had  hy  lang  genoeg  gekaakelt  om  zich  eens 
te  ververfchen.  Ik  bekeek  dien  redenkonftenaar  met 

aandacht  ,  ziende  hoe  grootelyks  het  verfchil  zich  ont- 
wind  tuflchen  de  befchouwelyke  en  de  werkftellige 
wetenfchap.  Die  quant  fprak  als  een  Seneka  ,  doch 
leefde  als  een  Epikuur  ,  alzo  hy  noch  grooter  roem 
ftelde  in  de  overgaave  van  een  Maagdeburgt  ,  als  zich 
Willem  de  Derde  ooit  verblyde  met  de  verovering  van 
het  Kafteel  van  Namen.  Om  nu  noch  een  ftreek 
vyf  of  fes  te  geven  aan  het  Konterfytfel  van  den 
Schilder  Mile  ,  heb  ik  niet  anders  te  zeggen, 
als  dat  zyn  voornaamfte  Studie  beftont  in  zich  aar- 
diglyk  te  kleeden  ;  dat  zyn  Tafel  lekkerlyk  wierd  op- 
gedifcht     met    krachtige    vleefchfoppen    en    Bredaafche 

Ka» 
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Kapoenen  4  dat  den  Tuin  van  het  Hof  hein  tot 
een  Opera  9  Overfpel  en  Hoerery  tot  een  beroep-, 
en  de  Schüderkonft  hem  ftrekten  tot  een  pynbanko 
Dat  hy  zyne  Nymfen  optelde  .,  gelyk  als  een  Konft- 
kooper  zyne  onechte  Konfttafereelen  opmonftert  ,  en 
zo  ryk  was  in  de  Bednajaaden  9  gelyk  als  een  voor- 

naam Surinaams  planter  is  in  Negers.  Dat  hy  over- 
vloeide van  Komplimenten  5  gelyk  als  een  ilachtyds 

jongens  blaas  van  wind  en  erten  ;  en  dat  hy  zo 
lang  voor  Dienaar  fpeelde  by  een  welhebbende 
Vrouw  ,  Weduw  ,  of  jonge  Juffrouw  ,  tot  dat 
hy  het  bewind  veroverde  over  haar  Perfoon  en  Kon- 
tanten. 

Wie  toch  kan  nu  begrypen,  dat  een  Man  die  zo  aar- 
diglyk  over  de  Vrouwen  ,  en  niet  minder  verftandiglyk 
redeneerde  over  de  Schilderkonft ,  zot  genoeg  was  om 
een  Schildery  te  ordonneren  van  den  onderftaanden  in- 
hout. 
Mile  ordonneerde  geduurende  zyn  verblyf  tot 

Breda  een  Konftjuweel  ,  verbeeldende  Loth  met 
zyn  Dochters  ,  /opgeïtek  op  een  onvergeeflyke  >> 
en  gefchildert  op  een  ftrafbaare  wys  ,  hy  had  Loth 
afgebeeld  in ;  een  Bufrelsleere  Kolder  ,  en  hebbende 
een  groote  Kaftoorhoed  verfiert  met  een  pluim  op  5  de 
oudfle,  Dochter  als  een  Koffifchenkfler ,  de  jonglte  als 
een  opgefchikt  Damét|e.  <  Het  onthaal  waar  op  dat 
paar  Dochters  heur  Papa k  ver gaile^beftont  in  een  Ve- 
nefoen  Pailei  ,  en  een  Limburgfche  Kaas  ,  verzelt 
door  een  nagerecht  van  Colchefter  Oefters  ,  gepelde 
Piftaches  ,  Kraakamandelen  ,  lange  Rozynen  5  zoete 
Room   vol   op  ,     en   Wyn   uit   den  Treuren,    :ïn  hei 



3<5 
AANMERKINGEN 

verfchiet  ftonden  fes  Trompetters  en  twee  Paukers,  wet 
ke  luftig  bliezen  en  floegen  op  het  uitpooien  der  inge- 
ftelde  gezondheden* 

Pi&oribus  atqtlt  poetir 
Quidlibet  audendi  femper  fuitaqua  poteftas. 

KORTE 
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KUNSTSCHILDERS, 
V    A    N      D    E 

SCHT  L  DE  R-AK ABEMIE 
IN    'sHA   G  E. 

ifëgjLhièr  zal  ik  den  vrolyken  Leezer  deezer  Le~ 
^8&  vensbefchryving  een  Naamlyft  dier  Konftfchil- 

ders  en  KonftichildereiTen  voordiflchen ,  welke 
als  Meefters  en  MeeftereiTeir  der  sdelyke  Schil^ 

derkönft  ftaan  aangetekent  in  het  Boek  van  Eere  van  dé 

Maatfchappy  der  Schilderkonft ,  opgericht  in  's  Graven- 
hage ,  op  den  vierentwintigften  van  de  -Wynmaand ,  in  het 
Jaar  Duizent  Seshondert  Ses  en  vyftigC  Doch  dewyl 

een  eenvoudige  Naamlyft  van  Perfbonen- zonder  Omfchry- 
ving  van  derzelver  rechtfche  ofte  linkfehe  hoedanigheden 
al  ommers  zulk  een  droog  Difchgerecht  is ,  als  een  Scho- 

tel gezooden  Krakelingen,  zonder  verfche  Leidfche  Boter 

en  oude  Franfche  Wyn  ,  zullen  wy  'er  zo  hier  en  daar 
iets  van  Sint  Anna  laten  tuflchen  vloeien.  Alzo  Rym  nu 
zo  veel  voegt  by  Orïrym ,  als  een  Wyngaardkrans  paft  by 
een  weftfaalfche  Ham,  zal  ik  de  Amandeltaart  van  dit 

gerecht x  beftrooien  met  eenige  Dichtkundige  Loveren, 
OndertufTchen  behoeft  zich  niemant  te  bekommeren  over 
de  buitengewoone  onkoften  van  dit  Onthaal,  als  wanneer 

ik  'er  by  voeg ,  dat  die  Minerva'sbloemen  weeliglyk 
groeien  en  bloeien  in  den  Bloemtuin  van  myn  begrip, 
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en  den  nood  my  niet.parft  die  bloemtuiltjes  te  gaan  vry- 
buiten  by  myne  gebuuren. 

Den  eerfte  Ridder  van  Sint  Lukas ,  die  zich  in  de  voor- 
hoede van  het  Heir  der  Penfeeliften  vertoont  ,  is  den 

Konftfchilder 
Adriaan.Hanneman,  aangeteekent  in  het  Boek  van 

,  de  Maatfchappy  der  's  Gravenhaagfche  Konftfchilders ,  in 
het  Jaar  Duizent  Seshondert  feven  envyftig.  Die  Ha n- 
neman  was  een  Hagenaar  by  geboorte  ,  en  een  der 
befte  Leerlingen  van  Anthony  van  Dy k,  Ridder, 
&c.  &c.  Adriaan  H anne man  voerde  zulk  een  weer- 

galoos Penfeel,  en  hy  koloreerde  zo  konftiglyk,  dat  veele 
zyner  Konterfytfels  voor  oorïpronkelyke  Tafereelen  van 
dien  bovengemelden  A.  v.  Dyk  werden  aangezien,  en 
verkogt  zyn  geworden.  Hy  was  beide  een  braaf  Hiftorie- 
en  Konterfytfelfchilder,  waar  van  hy  onderfcheide  proe- 

ven heeft  gegeven,  gelyk  als  by  uitnemendheid  blykt  in 
het  Schoorfteenftuk ,  verbeeldende  de  Vrede  ,  als  noch 
te  zien  ia  de  Kamer  van  Haare  Edele  Groot  Moogenden , 
de  Meeren  Staten  van.  HoUand  en  Weftvriesland  ,  in 

'sGravenhage.  Jïy  is  een  Deken  geween:  van  Fiéturas 
Maatfchappy  ,  en  wicrd  in  die  hoedanigheid  opgevolgt by 

Jakob  vander  Does,  een  gebooren  Hagenaar,  en 
een  beroemt  Schilder  in ,  Schapen  ,  Bokken  ,  Geiten  ,en 
andere  Dieren. 

In  den  jaare  Duizent  Seshondert  Achtenvyftig,  zyn 
aangetekent  ais  Meefters  en  Medebroeders  in  -de  Maat- 
fchappy, 

Gysbert  van  L  yb  er  gen,  die  Konftenaar  is  my 
zo  mm  bekend  ais  het  onbekende  Zuidland,  gevolglyk 
zal  ik  vict  voor-  en  noch  min  iet  nadeeligs  van  hem  rep- 

pen, alzo  ik  bet  eenre  zou  moeten  verzinnen,  en  het 
ile  niet  zou  konnou  bowyzen.  In 



der  KUNSTSCHILDERS.  3f 

Hendrik  Son-nius,  of  die  Man  een  Zon  of  een 
Maan  heeft  verbeeld  aan  den  Hemel  der  Schild  er  konft? 

zal  ik  my  wel  wachten  te  klappen ;  en  dat  die  Konftenaar 
in  Engeland  is  geftorven ,  zal  hy  zelf  niet  navertellen. 

Ka  rel  du  Jardin,  is  my  beter  bekend,  die  een 
Leerling  is  geweeft  van  Niklaas  Berchem,  en  fchil- 

derde  in  't  klein  Ofieny  Koeien ,■  Schapen,  Ooien,  Lam- 
mers  ,  en  diergelyke  voorwenen.  Het  heugt  my, 
onder  veeie  andere  Konftftukken  van  dien  braven  Meefter. 
een  klein  Tafereel  te  hebben  gezien  ,  by  Willem  van 
Grondeflyn,  Turfdrager-,  Herbergier  en  Konflkooper  tot 

Rotterdams  Op'  dat  ftukje  had  du  Jardin  een  Ezeltje 
gefchildert ,  zo  fix  getekent ,  zo  nacuurlyk  gekoloreert , 

en  zo  aardiglyk  behandelt,  dat  'er  meer  dan  een  Buffel 
voor  heeft  liaan  te  kyken. 
Op  het  jaar  Duizent  Seshondert  Negenenvyftig  zyn 

aangefchreeven , 
Pïeter  Cöusyns,  een  Hagenaar,  die  te  geïyk  een 

aardig  Bloemfehilder,  en  een  braaf  Muzikant  is  geweeh% 
die  door  zyn  Konftpenieel  het  gQzigt ,  en  langs  zyn  Klok- 

kenfpel  Meeilerlyk  het  gehoor  wift'te  flfeelen,  en  te  ver- 
rakken.  De  dood,  die  een  flegt  gezigt,  en  geen  beter 

gehoor  heeft  ,  floeg  geen  de  minlle  acht  op  's  Mans 
dubbelde  konfly  maar  huisvefle  hem  in  de  duiflere  aarde , 
om  zo  veel  te  nader  te  zyn  by  de  Bloemen  en  Kruiden. 
Me l c h i o r  Hondekoeter,  was  een  weergaloos 

Meefter  in  het  verbeelden  van  Vogels  y  welke  hy  ver- 
wonderlyk  fchoon  Konterfyte,  niet  min  Meefterlyk  ten 
opzigte  van  de  Ontleedkunde  der  zelver  lighamen,  als  in 
het  nabootfen  der  veders.  Over  een  paar  Jaar  heb  ik 
een  kapitaal  Konfliluk  gezien  van  die»  Melchior, 
ten  Huife  van  een  lerfch  Koopman  tot  Rotterdam,  welk 

Ta- 
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Tafereel  overtreffelyk  was  geordonneert  .en  gefehiidert. ' 
Dat  ftuk  verbeelde  een  Maatgezang  van  veelerhande  Vo- 

gels, waar  van  ieder  in  zyn  foort  fcheen  te  zingen  na 
hy  gebekt  was.  Een  aanzienlyke  Kerkuil,  over  tref  te  alle 
4e  andere  gevederde  Zangers ,  door  een  zekere  deftigheid 
van  gelaat  ,  en  fcheen  met  vry  meer  ernft  te  letten 
op  de  Muzieknooten,  als  veele  Antwerpfche  Muzikanten 

welke  met  grooten  haafl  haspelen  over  Sinte  Cecilia's 
toonen,  als  een  Bakkers  baan  icharrelt,  over  de  gloeiende 
poolen. 
.  Jako.b  Pyl,  is  een  Hiïlorie- .  en  Konterfytfelfchilder 

geweeft,  van  wiens  konft  ons  niets  is  gebleeken. 
In  den  J.aare  Duizent  Seshondert  Seïlig  ,  zyn  in  de 

Broederfchap  van  de  .Schilderkonft  ontfangen  en  opgete- 
kent, 

Jean  le  Dücq,  die  Konflfchilder  is  gebooren  in 

's  Gravenhage ,  en  heeft  zich  vermaart  gemaakt,  te  gelyk 
door  het  Konftpenfeel  en  .den  Degen.  Hy  trat  al  by  tyds 
in  dienft  onder  den  God  des  Oor  logs,  en  den  Befcherm- 
heilig  der  Schilders  ,  en  het  geen  voor  iet  zeldzaams 
Haat  geboekt  ,  hy  heeft  voet  by  Hek  gehouden  by  die 
twee  tegen fhyclige  Perfoonaadgien.  Jean  .le  Dücq 

ordonneerde  "en.  ichilder.de  aardiglyk  Ruiters  ,  Voetkneg- 
ten  en  Wachthuifen,  verzelt  door  veel  bywerk  van  Har- 
naiTen,  Stormhoeden ,.  Snaphanen,  Piftolen,  Heibaarden, 
en  diergelyke  halsbreekende  Konitwerktuigen.  Op  de 
Verkooping  van  het  Konftkabinet,  Schilderyen,  nagela- 

ten by  den  lieer.. Marinus  de  Jeude,  wierden  drie  aar- 
dige Stukjes  verkogt  by  dien  konflryken  Hopman  ge- 

penfeelt,  namelyk,  een  Corps  de  Guarde,  een  Jagertje, 
en  een  Guitarrefpeeler ,  welk  drietal,  of  noch  zo  kon- 
ftlglyk  gefchildert,  echter  niet  wierd  opgewoogen  tegens 

■Hongaaifche  Dukaten.  '-Wijl- 
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Willem  Doudyns,  gebend'naamt  Diomedes,  k 
gebooren  in  's  Gravenhage ,  in  den  Jaare  Duizent  Seshon- 

dert Dartig,  en  wïerd  .aangetekent  op  het  Jaartal  Dui- 
zent Seshondert  Een  en  feflig.  Die  Konftenaar  was  van 

een  'voornaame  geboorte,  zynde  deszelfs  Vader  Borger- 
meefter  en  Kolonel  der  Schutters  in  die  bovengemelde 

plaats.  Hy  was  een  voortreffelyk  PMoriefchilder,  be- 
rugt  door  veele  PlafFons ,  Kamerflukken ,  en  andere  groote 
•Werken.  Onderfcheide  malen  is  hy  eerfte  Reftierder  ge- 
weeft  van  Pïóburas.  Maatfchappy ;  en  de  lofrelyke  Hooge 

School  der  Teken-  en  Schilderkonfl  in  's  Gravenhage,  is 
voor  een  gedeelte  haare  oprechting  aan  dien  konfhyken 
Övervlieger  verfchuldigt.  Hy  betaalde  de  onveranderlyke 
Doodfchuld  aan  dien  Vorft  der  verfchrikkinge ,  op  het 
Jaar  Duizent  Seshondert  Zeven  en  negentig,  oud  Zeven 
en  feftig  Jaaren. 

Niklaas  W  ï  e  l  i  n  gs  ,  een  braaf  Hifloriefchilder ,  is 

Hof  fchilder  geweefl  by  zyn  Keurvorflelyke  Doorluchtig- 
■lieid  den  Hartog  van  Brandenburg ,  voor  welken  Voril 
iiy  ■  veele 'Eonftwerk en  heeft  vervaardigt,  en  is  vervolgens 
tot  Berlyn  overleden. 

Otto  H o i  j i n k^  by  gebrek  van  "een  omflandig  be- 
rigt,  betreffende  dien  Otto,  zal  ik  my  niet  omflandig- 
ijk  uitbreiden  over  deszelfs  karakter,  maar  overgaan  tot 
Bartholomeus  MEYBURG,die  Konftpenfeelift  is 

gebooren  tot  Maaslandfluis ,  in  het  Jaar  Duizent  Seshon- 
dert Negen  en  twintig  ,  een  Dorp  meer  berugt  wegens 

•zyn  weergalooze  fchilf erende'  Kabeljaauwen  ,  als  Goud* 
ofte  Zilvermynen.  Die  braave  Hiflorie-  en  Konterfytfel- 
•fchilder  onthield  zich  meeflentyds  aan  onderfcheide  Duit* 
vfche  Hoven,  op  welke  Hooge  Schooien  te  gelyk- de  wel- 

levendheid en  het  gedult  werd  onderweezen ,  zynde  het 
******  ,m.£„ 
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eerftgenoemde  de  hoedanigheid  van  een  volmaakt  Hove- 
ling y  en  het  laatfte  de  eigenfchap  der  Schaarbeekfche 

Ezels.  Hy  is  den  Onderwyzer .  geweeft  van  den  Konft- 
fchilder  Kristoffël  Piersoon;  en  zo-  den  Meefter  als  zyn 
discipel  hebben  den  Veldmaarfchalk  Wrangel  gekonterfyt 
in  Maatfchappy?  benevens  vöele  andere  Opperbevelheb- 

bers, en  mindere  Krygsofficieren.  Gemelde  Maarfchalk' 
bewoog  hemel  en  aarde,  om  dat  paar  Konftfchilders  te 
doen  overhellen  na  het  Hof  van  de  konfllievende  Krifti- 
na  Koninginne  van  Zweeden;  doch  te  vergeeffch.  Bart- 
holomeus  Meyburg  fcheen  niet  grooteiyks  te  zyn 

beluft  opeen  Zweed'fche  betaaling,  beftaande  in  Kruiwa- 
gens met  kopere  Medailles  ,  min  draagbaar  als  goude  en 

zilvere  Munten.  Ook  was  Kristoffël  Pierson  meer  ge- 
zet op  de  Noodmunt  des  Huuwelyks ,  als  die  pas  een  half 

Jaar  geleeden  een  gehoepelrokte  Pronkpenning  had  gekogt 
in  Hymens  Muntkabinet  ;  zo  dat  den  eifch  van  den  Ge- 

neraal Wrangel  wierd  ontzegt  in  hoflyke  termen.  Einde- 
lyk  ontwortelde  de  dood  den  Meiboom  van  Meyburg 
langs  de  yzere  graffpade  van  het  laatfte  Lot ;  en  dat  zyn 
Leerling  Pierson  dien  eigen  weg  heeft  bewandelt,  kon- 
nen  de  Goudfche.  Doodgravers  met  geloofwaardige.  Huk- 

ken bewyzen. 
Jan  Lievensz,  gebooren  tot  Leiden,  in  den  Jaare 

Duizent  Seshonders  Zeven , .  op  den  Vierentwintigfte  van 
Wynmaand  y  welke  maand  meer  aangenaam  is  aan  de 
Konftfchilders,  als  den  Negentiende  van  Louwmaand  des 
Jaars  Duizent  Zevenhondert  Vyf  en  dartig  welkom  was 
aan  de  AiTuradeurs ,  Schippers  en  Reeders  in  Schepen. 

Wat  voor  een  wakker  uitmuntent  'Hiftorie-  en  Konterfyt- 
felfchilder  Jan  Lievensz  is  geweeft,  bepleiten  's  Mans 
nagelaatene  Schilderyen  ,  by  de  echte  konfllievende.  ge- 

cert 
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eert  en  begeert  tot  op  heden.  In  de  kamer  van  ckr 
Edele  Groot  Moogenden  ,  de  lieeren  Staten  van 

Holland  en  Weftvriesland  ,  in  's  Gravenbage  ,  is  een 
Schoorfteenftuk  te  zien  ,  verbeêlende  den  God  des 

Oorlögs.  Die  mars  is  zo  natuurlyk  gekonterfyt,  dat  de 
Krygsoffieieren  op  deszelfs  gezigt  aanvangen  te  gloeien* 

onderwyl  dat  'er  de  Borgers  en  Boeren  voorftaan  te  tril- len en  te  beeveri. 

In  den  Jaare  Duizent  Seshondert  Twee  en  feflig  5  m 
aangetekentj  -    *  - 

]  o  ham    Be  T-s< 

Mag  B.ets ,  nog  zyn  Penfiel ,  zyn  mis  in  rtmmfl  gebkeken  , 
Mes  ik  dien  Konflenaar  zal  voor-  nog  tegenfpreeken. 

■    ■■.:'.  ril       i      '-..-..-        -         ,.     -  .     .   .  ... 
R e y n itm  l a  Ha a  i j e .,  al  mee  een  Hagenaar ,  óte 

niet  tot  de  groote-,  maar  meer  geneigt  fcheen  tot  de 
kleine  Weereld?  zo  dat  hy  aardige  kleine  gezelfchapjes 
ordonneerde  en  fehilderde ,  op  de  wyze  (egter  van  een 
minder  allooi)  als  Gerarb  Terburg,  dat  wonder  der 

Sehilderkonifl-,  tïien  Eenix  zyner  Tydgenootèn  >,  en '  dat 
hei  ligdom  é er  Na  neeven . 

•  G a st a r  Ne tsch e r ,  een  waardig  Leerling  van  dien 
voorgaanden  ■  Konftenaar  y  is  by  my  befchreeven  in  dit 
Boekdeel  ,  der  Nederlandfche  KonüTchilders  en  Konit- 

fchildereiTen  ̂  '  gevolglyk  Ëklpèéfc  inichikkelykén-  Lezer  zig 
d'èrwaards  gelieven  te  vervoegen. 

In  net  Jaar  Duizent  Seshondert  Drie  en  feftig,  zyn 
Meefters  'geworden, 
Willem  T r o u wee lst,  die  Konlltroffel  is  ons 

alzo  vreemt;  als  Piéturas  kalkbak,  uit  dien  hoofde  zullen 
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wy  niet  der  haait  eenige  eijers  flaan  in  de  jftruif 'zyns-  Ie-* 
vens,  en  met  Enakims  fchreeden  overftappen  tot 
Francois  VANZAND,WYK>die  Franfchman.  was. 

een  gebooren  Hagenaar,  zo  onbetwiflelyk  gelyk  als  een. 
Schot  een  Ierfchman  is  geweefl;,  ook  zal  ik  die  wonder- 
fpreuk  goedmaken  ten  allen  tyden.  Dog  aangaande 

's  Mans  konfl ,  is  het  by  ons  middernagt ,  weshalve  wy 
zullen  overvliegen  op.  eenen  meer  bekenden  Hagenaar  x 
aamelyk , 
Charles  Codde,  die  Hagenaar  is  een  braaf  Kon* 

terfytfel  en  geen  minder  Landfchapfchi'lder  geweefl,  dog of  hy  die  Schilderkonit  deeze  of  geene  Konïlfchilders ,  of 

de  Natuur  heeft-  'afgekeeken  *  zullen  wy  thans  niet  aan- 
haalen,.  by  faut  van  berigt.  Myn  Briefgenoot  fchryft, 
„  een  Famielieftuk  van  den  ouden  Heer  van  Bleyswyk 
,»  te  hebben  gezien ,.  konfliglyk  georcionneert  en  keurig- 

„  lyk  uitgevoert  by  dien  Charles  Gohde,"  met 
welke  Lakonifche  Levensbefchiyving -wy  thans  zullen 
befluiten  tot  nader  bevel 

Herman  en  Simon  ■  Ver  els  t,  waaren  cwee  Broe- 
ders B  gelyk  3ls  Kaflor  en  Pollux  ;  dog  dat  het  eerftge- 

melde  Broederpaar  zou  zyn  gekipt  uit  een  Zwaanenëi* 
gelyk  als  het  laatftgenoemde ,  zal  ons  noch  Dichter  noch 
Redenkonflenaar  op  de  mouw  ipeïden..  Die  beide  Broe- 

ders Ver  els  t  zyn  wakkere  Beelden-  en.  Bloemenfchil- 
ders  geweefl,  welken  laatften  ik  gantfeh  gemeenzaamlyk 
heb  gekent  m  Londen.  .Onder  meer  andere  Bioemtafe- 
reelen,  heb  ik  dikmaals  met  verwondering  befchouwt  een. 
Kabinetflukje  by  dien  konflryken  Sjmon  gefchildert  *. 
ten  Huize  van  den  overleden  Herman  Boerhave ,  Hoog- 
ïeeraar  in  de  Geneeskunde  tot  Leiden.-  Ten  opzigtevan 
•dat  Puiktafereel  vermag  te  werden  gezegr  y  dat  gelyk  als, 

die 
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üie  beroemde  Geneesheer  het  leven  zyner  Lyders-  ver- 
lengde ,  door  het  voorfchrift  van  heilzaame  Geneesmid- 
delen, die  berugte.  Simon  Verelst  het  leven  aan  dk 

daar  op  gefchilderde  Bloemen  heeft  gegeven,  beide  door 
zyn  konftige  handgreep ,  en  met  oordeel  geplaatfte  ko- 
leuren,* 

Maar   het  . alderheerlykfte    Puikjuweer  van   S-imon' 
Verelst,  beruft  in  het  Konftkabinet  van  den  Heer 
Hieronymus  Tonneman  ,,  een  der  alderverdienfligfte  konft- 
lievenden  in  ons  gemeenebeft,  woonagtig  tot  Amilerdam.- 

Dat  Bloemtafereel  is  een  ■  kapitaal- Konitftuk  r   zo  groots 
geordonneerd  zo  fix  getekent ,  zo  natuurlyk  gekoloreert  3 
zo  koniliglyk  behandelt,,  en  zo  overfchoon  van  houding ^ 
dat  het  zelfs  proef  houdende  is  in  kragt,  geplaatft  nevens- 
Italiaanfche  Konflfchilderyen ,  de  witte  Roozen  fchynen  te 
druipen  van  malsheid ,   en-  het.  water  fchynt  te  fpartelen- 
tulTehen   de   bladen.     De  roode  Roozen  vertrotzen  de 

natuurlyken  in  gloed ; .  de  Heulbloemen  fchynen  te  kra- 
ken ;    het  koloriet  der  geele  bloemen  is  oordeelkundig, 

gebroken;    de  groene  Pleulblaaden  zyn  warm  en  door-' 
fchynent  gekpleurt ;   in  't  kort ,    dat  Konfttafereel  ten 
deelen  beftudeert ,  is  weergaloos ,  en  ia  't  geheel  geno- 

men, een fëahinetiïuk  zonder  verwyt. 

,  In  den  Jaare  Duizent  Seshondert  Vier  en  feilfg,  zyix: 
aangetekent  geworden, 

K ri s  Ti a  a n  D  uisart  ,  -  di'è  .XoniTfchilder  Haat 
aangetekent  voor  een  Vreemdeling  ,  en  dewyl  ik  niet 

ben  -  bevoorregt:  om-  imand  het  Inboorlingsregt  te  ver- 
gonnen  door  myn  Pen  ̂   zal  ik  hem  in  dien,  ftaat  a> 
Vreemdeling  laten  verblyven. 
.;„ Jonker  Markus  de  Bye,  Haat  aangetekent  voor 
een  Hagenaar  ?.  zynde  dit  alles  wat  my  diesaangaande.  u 
opgegeven. 4J»  *  *.*  *  * 

& 

His- 
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HiePvONymus  van  Di est,  gebooren  in  's  Graven- 
:hage,  heeft  de  Schilderkonft.  by  zyn  Vader  geleert,  en 
was  een  braaf  Schilder  in  graauwe  Tafereelen. 
Anthony  Sm  ets,  is  een  Vreemdeling  geweefl , 

gevolglyk  buiten  het  bereik  van  deeze  uitbreiding,  wes- 

halve alzo  'er  zelden  een  Monnik  alleen  gaat  ,  ik  hem 
kom  verzeilen  door  een  dito  Vreemdeling  ,  Lamberï 
•de  Huy. 

Op  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Vyf  en  feïlig  ,  ver- 
fchynt  een  derde  Vreemdeling,  bekent  by  den  naam  van 
J-ZAAK   VAN    DUYNEN. 

Die  Izaak  was  een  braaf  Konterfyter  van  doode 
ViiTchen  ,  welke  vry  duurer  zyn  verkogt  geworden  «Is 
veele  levendige  Inboorelingen  van  Neptuin  ,  zonder  dat 
de  Nederlandfche  Vifchkoopers ,  noch  derzelver  zagtzin- 

nigc  Matroonen  ,  'er  ooit  eenige  parlementaire  Verga- 
deringen over  beleiden  ,  om  zulks  te  beletten.  Ook 

heeft  hy  meer  andere  fraaie  en  welge wilde  Stillevens 

gefchiidert. 
Abraham  Raguenaü,  flaat  bekent  voor  ees 

Vreemdeling,  en  zal  in  ftatu  quo  verblyven. 
G  E  r  a  r  d  V  e  r  e  e  e  k  ,  is  een  Hagenaar  *>  ons  onbe- 

kent,  gevolglyk  zal  hy  doorgaans  ongemerkt  blyven. 

Huyrregt  vander  Venne,  gebooren  in  's  Gra- 
venhage  ,  leerde  de  Schilderkonft  onder  het  opzigt  zyns 
Vaders,  en  wierd  een  wakker  Schilder  in  graauwe  Beel- 

den, Kindertjes,  Vaazen,  en  diergelyke* Cieraaden. 
JoHan  V osnagel  ,  met  ' dien  laatfte  V Graven- 

haariche  Nagel  zal  ik  het  voorig  Jaargetal  fluiten  -,  en 
overflappen  tot  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Ses  en  feftig, 
waar  in  zig  opdoet 
Tmeodoor  vander  Schuur  ,  -die  groote  en  he- 

roën- 
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roemde  Konilenaar  is  insgelyks  zyn  geboorte  verfchul- 

digt  aan  's  Gravenhage  ,  die  vrugtbaare  -Aarde  in  het teelen  van  wakkere  Konftenaars  en  beroemde  Konflena- 
reiïen..  Die  The od oor  is  tot  verfeheide  malen  Deken 
sn  Beffrerder  geween:  van  Picluras  frooge.  Konftfchocl 

in  's  Gravenhage  y  en  overleden  in  het  Jaar  Duizent 
Zevenhondert  drie  ,  ofte  vier.  Dit  verfchil  van  weinig" 
belang  zynde,  zullen  wy  'er  geen  fchootvry  harnas  over 
lanfchieten,  maar  veel  eer  tot  het  Jaar  Duizent  Seshon- 
fat  Zeven  en  feftig  overgaan,  alwaar  ons  ontmoet, 
Mar ti nus  M-Y tens,  deeze  NaaiulyïT:  is  bezaait 

met  's  Gravenhaagfche  Schilder-geftamtens  ,  zynde  die 
laatilgenoemde  Konftfchiider  van  's  gelyken  een  Konft- 
[pruit  ,  in  den  hesperiefchen  Tuin  van  's  Gravenhage 
gewonnen  en  gebooren.  Hy  wierd  onderwezen  in  de 

icnfl  by  zyn  Broeder  Izaajk  My-tens,  en  ilaat  voor 
2en  treflyk  Konterfytfelfehilder  berugt:  zynde  vervolgens 
Dverleden  in  Zweed  en. 

Op  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Agt  en  feftig  komt 
sen  Vreemdeling  opdagen  ,  een  verdienilig  Miniatuur- 
Fchilder  en  Emaljeerder,  genaamt  Jan  Geriert. 

In  het  bovenftaande  Jaar  is  Meefter  geworden, 
Samuel  van  Hoogstraten,  en  is  in  het  zelve 

Jaar  aangetekent  geworden  als  Meefter,  niet  uit  genade, 
maar  uit  louter  verdienfte,  Die,  wakkere  Konllfchilder 
wierd  gebooren  binnen  den  omtrek  van  de  Watermuu- 
ren  der  Stad  Dordrecht  ,  die  beroemde  Hollandfche 

Maagd,-  wiens  onbevlekte  fchoot  de  geboorte  heeft  ge- 
geven aan  .geen  klein  getal  van  Konftfchilders  en  geleerd- 

de  Mannen.  Hy  opende  zyn  oogen  in  den  Jaare  Dui- 

zent Seshondert  Zeven  en  twintig;,  en  heeft  in  't  ver-' 
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velg  de  oogen  geopent  aan  veele  op  de  Schilcferkonfr. 
verliefde  Jongelingen. 

Den  Nederlandfche  Titiaan  ,  beroemt  by  den  on- 
(lerflyken  naam  van  Rembrant  vanRyn,  is  den 
tweeden  Onderwyzer  geween:  van  Sasiuejl  van  Hoog- 

straten. Onder  deszelfs  geftreng  ,  doch  ter  zelver 
tyd  9  onderrigtent  opzigt ,  wierd  hy  «en  braaf  Meefter 
in  Hiflorieitukken ,  Konterfytfels  ,  Gebouwen,  Land- 
fchappen  ,  bulderende  Zeen  ,  itille  Wateren-,  Dieren, 

Bloemen,  Vrugteir;  in  't  kort,  een  Man  op  alles  gevat. 
Ook  paarde  hy  de  Pen  van  Mïnerva  ,  met  het  Konft- 
penfeel  van  Sint  Lukas,  en  fchreef  een  Boek,  getytelt, 
Inleiding  tot  de  hooge  Schoole  der  Schilderkonit :  anders 
genaamt  ,  4e  Zigtbaare  Weereld  ,  gedrukt  in  den  Jaare 
Buizent  Seshondert  Agt  en  zeventig.  Dat  Boek  vervat 
veele  heilzaame  Lellen  voor  de  Schilderkonil:  lievende 

Jeugd ,  en  is  vervult  met  veele  leerzaame  gevallen ,  kort- 
bondige  fpreuken  ,  vleijende  en  bitfe  befcheiden  »  -ea 
Veele  zeldzaame  byzonderheden. 
Gysbert  de  Bye,  was  een  Hagenaar ,  en  indien 

zig  iemant  de  moeite  gelieve  te  geven  om  den  Schryver 
dezer  Schil der-kronyk  de  oogen  te  openen  door  ©enig 
nader  berigt,  zal  hy  nevens  andere  Konftenaars  werdea 
afgeroepen  ter  puije  van  ons  boek. 

De  Naamlyft  van  de  's  Gravenliaagfch-e  Maatfchappy 
der  Schilderkonft,  geeft  ons  op  den  naam  -van 
Johannes  van  Haansbergen,  die  Konftenaar 

vermeerderde  het  getal  der  Adamieten  tot  Utrecht,  dien 
gevreesden  Zetel  der  zagtzinnige  BhTchoppen,  voor  een 
groot  gedeelte  meer  berugt  wegens  het  floopen  der  na- 
buurige  adeiyke  Slooten  ,  als  over  het  verwekken  van 
Overledenen,  ofte  het  genezen  van* Geraakten ,.  Blinden 
C4.i  Lammen»  Op 
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Op  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Twee  en  veertig, 

verfcheen  die  Konflenaar  op  het  Schouwburg  van  het 
half  rond  des  Aardkloots  ,  en  wïerd  in  de  Teken-  en 
Schilderkonfl  opgetrokken  by  Kornelis  van  Poe- 

len burg  ,  wiens  enkelde  naam  een  dubbelt  Lofdigt 
vervat.  Die  Haaksbergen  kopieerde  zo  konfligiyk 

'•s  Meeflers  welgekoloreerde  Konftf  tukken ,  dat  die  Kopy- 
ën  meermaals  voor  oorfpronkelyke  Tafereelen  van  Pos- 
lenburg  zyn  opgevylt  en  verkogt  geworden. 

Die  braave  Konflenaar  flapte  naderhand  over  tot  het 

Kenterfyten,  geen  onvoordeelige  byweg  in  de  Schilder- 
konfl ,  alhoewel  vermengt  met  de  ileekelige  braamen, 

doornen  en  diftelen  der  ongegronde  bedillingen.  Johan- 
nes  van  Haansbergen  flapte  in  de  Veerfchuit  van 
het  laatfte  Lot,  op  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Vyf5 

en  overleed  in  's  Gravenhaage ,  na  verfcheide  malen  be-. 
dierder  te  zyn  geweeft  van  de  Maatfchappy  en  de  al- 

daar opgeregte  hooge  School  der  loflyke  Schilderkonfl. 
Daniel  Haering,  was  een  Kofiers  Zoon,  ge= 

boortig  van  Loosduinen ,  die  de  'fliknaald  van  Sint  Kris- 
pyn  verwiffelde  tegen  Sint  Lukas  Konflpenfeel ,  en  zyn 
Papa  liet  beruften  met  het  luijen  der  Kerkklokken.  Ook 
was  die  Konflenaar  in  die  beroepverwiüeling  gegront, 
want  door  een  fleek  van  een  Schoenmakers  Eis  verloor 

hy  een  oog  .,  en  langs  de  klokreep  was  'er  een  zyner 
Vingers  te  zoeken  geraakt ;  egter  door  dat  paar  toevallen 
verlofl,  van  op  zyn  overlyden  niet  te  zyn  gehouden  dat 

•oog  te  fluiten.,  noch -dien  Vinger  te 'krommen.  Daniel 
Haering  is  een  fraai  ■Konterfytfelfchilder  geweefl ,  die 
tot  zyn  Leermeeflers  heeft  gehad  N.  Ravesteyn, 
■en  Gaspar  Nets cher  ;  en  ook  het  Ampt  van  beftier- 

■der   der   's  Gravenhaagfche   Maatfchappy   met  lof  heeft In 
.waargenomen. 

*-*  ***** 
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In  den  Jaare  Duizent  Seshondert  Zeventig  ,.  ontmoet 
ons  den  berugte  Konftfchilder, 
Jaques  Vaillant,  deeze  Konflfchilder  komt  niet 

ter  Markt  met  leedige  Schulpen  ,  gelyk  als  Jaques 
van  Kompostelle,  maar  in  tegendeel,  komt  hy  ten 
Toneel  met  welgelykende  en  welbehandelde  Konterfyt- 
fels.  Hy  is  gebooren  tot  Ryflel  ,  in  het  Jaar  Duizent 
Seshondert  Drie  en  twintig ,  en  werd  benevens  zyn  Broe- 

der Wallerant  Vaillant,  in  de  Sdiüderkonft  on- 

derwezen by  Erasmus  Quellinus,  welke  laafcfl- 
gemelde  een  Erasmus  was  met  het  Penièel,  gelyk  a;s 
den  Rotterdamfche  Erasmus  een  Overvlieger  is  geweélt 
met  de  Pen.  Jaques  V  a  i  l  l  a  n  t  Haat  beroemt  als 
Hoffchilder  van  zyn  Keurvorftelyke  Doorlugtigheid  den 
Hartog  van  Brandenburg,  en  heeft  zyn  geheugen  zo  te, 
Berlyn,  als  tot  Amfterdam,  vermaart  gemaakt,  door  het 
fchilderen  van  meefterlyke  Konterfytfels.  De  Dood,  van 

den  beginne  des  Werelds,  gcfpitfl  om  de  Vaillante  man- 
nen (dat  is  gezegt  op  Nederduitfch ,  de  moedigen  en  de 

dapperen)  een  knip  te  geven  met  zyn  zeis ,  liet  dien 
Jaques  Vaillant  niet  doorgaan  ongemerkt ,  maar 

icheepte  hem  af  by  zyn  Voorouders ,  op  het  Jaar  Dui- 
zent Seshondert  Zeven  en  zeventig. 

Die  Konterfytfelfchilder  was  gebendnaamt,  den  Leeu- 
werik, en  in  zyn  Perfoon  wierd  de  waarheid  van  de 

bekende  Zinfpreuk  aangetoont,  „  dat  de  alderbefte  Zan- 

3,  gers  dikmaals  de  kat  ten  deel  vallen." 
Jonker  Nikolaas  Lissant,  Haat  insgelyks  geboekt 

op  het  voorensgemeide  Jaar;  doch  by  gebrek  ,  en  uit 
onkunde  omtrent  deszelfs  adelyke  hoedanigheden,  zal  ik 
overhuiven  tot  het  getal  van  Duizent  Seshondert  Vier 
en  zeventig,     Op  dat  JNouimer  komt  ons  tegenvliegen  de a;on> 
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alomvermaarde  Bontekraai,  aldus  gebendnaamt?  beroemt 
by  de  benaaming  van 

Dan  iel  Mytens,  die  Konflzon  kwam  opdaagen  aan 

het  azuure  Uitipanfel  van  de  's  Gravenhaagfche  lucht,  in 
den  Jaare  Duizent  Seshondert  Zeven  en  veertig.  Daniël 
leerde  de  Teken-  en  Schild  erkonft  by  zyn  Vader  J  o -han- 

nes Mytens,  en  is  geweeft  een  der  alderveröienfrïg- 
ite  en  beroemfle  Hiflorie-  en  Konterfytfelfchilders ,  welke 
het  gemeenebeft.  der  Schiiderkonft  een  onfterflyken  lm- 
Her  hebben  bygezet  door  hunne  Konfltafereelen..  Die 
groote  Man  is  meermaals  Deken  der  Maatfchappy  ,  en 

Beftierder  der  hooge  Konftfchool  geweeft  in  's  Dr^ven- 
hage,  tot  welkers  opregting  en  handbaaving,  hy  alle  de 
kragten  zyns  geefts  en  lighaams  heeft  ingefpannen.  Ka 
lange  Jaaren  te  hebben  gebloeit  in  volle  glorie ,  wierd 
hy  by  het  onverbiddelyk  noodlot  gebonfl  in  den  Leéuws- 
kuil  des  doods,  op  den  Negentiende  van  Herfftmaand5 
des  Jaars  Duizent  Seshondert  Agt  en  tagtig  ,  alwaar  het 
ons  paft  hem  te  laaten  beruften. 

jo hannes  Volleeven,  verfcheen  op  het  Ondermaanfch 
in  het  Jaar  Duizent  Seshondert  etcetera  te  Geertruidenberg, 
waaromftreeks  noch  meerder  Steuren  werden  gevangen ,  als 
gehoornde  Rhinofters ,  en  de  Zalm  by  wyl  zo  goed  koop 
is ,  gelyk  als  de  Eikelen  in  Weftfaalen.  Die  Man  was 
een  braaf  Konterfytfelfchilder,  die  zig  zodaanig  heeft  be= 
rugt  gemaakt  door  die  ftomme  kopeijen  des  Menfchdoms, 
dat  wy  aan  de  laatflgenoemden  ons  regt  afilaan,  om  des- 
zelfs  verdien  (Ie  te  bepleiten  met  wakkere  Penfeelftreken  s 
en  met  aan  de  natuur  overeenkomende  koleuren. 

Dit  Jaar  Duizent  Seshondert  Vyf  en  zeventig ,,  dat  is9 

een  Jaar  laater  als  den  bovengemelde  Daniel'Mytens, vertoont  zig  den  .  Konftfchi  Ider , 
*******   2  É-OUÏS 
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Louis  Michiel,  hy  was  een  Hagenaar  by  geboorte, 

een  Leerling  van  Niklaas  Wieli n"g s  en  Simon 
V  e  r  e  l  s  t  by  leerzugt ;  en  een  fraai  Bloem-  en  Fruit- 
fchilder  by  beroep;  en  met  die  verkorte  drievoets  om- 
fchryving  ,  zal  ik  mee  een  groote  eerbiedigheid  begroeten 
den  hoogberoemden 

Augustyn  Te  rw  es  ten,  in  het  Jaar  Dui'zènt  Ses- 
honder  Negen  en  veertig ,  op  den  Vierde  van  Bloeimaand , . 

ontlook  in  's  Gravenhage ,  die  verheeven  Aloë ,  welke  zo 
glorieryk  heeft  gebloeit  m  den  Tuin  der  Schilderkonfl, 
beide  tot  eene  algemeene  verwondering,  en  tot  een  ziels- 
en  oogenluil  aller  oordeelkundige  Konftkenners  en  Kon- 
flenfchatters.  Die  groote  Augustyn,  al  ommers  zo 
berugt  wegens  zyne  verflandige  Konfltafereelen ,  als  den 
Oudvader  Auguftyn  is  beroemt  wegens  zyne  geleerde 
Schriften,  was  een  Leerling  van  Willem  Doudyns, 

dien  Fenix  der  's  Gravenhaagfche  Hifloriefchilders.  Hy 
nam  al  by  tyds  zyn  vlugt  na  Romen,  alwaar  hy  naarftig- 
lyk  fïudeerde  na  de  Konfltafereelen  van  Raphael 
Urbyn,  Michel  Angelo,  Corregio,  en  meer 
andere  beroemde  Italiaanfche  Overvliegers.  De  lorlyke 
Romeinfche  Bend  doopte  hem  den  Patrysvogel ;  gelyk 
als  vervolgens  zyn  beide  konflryke  Broeders  wierden  ver- 

eert met  de  naamen  van  den  Paradysvogel ,  en  den  Ade- 
laar, een  drietal  befaamde  Vederdieren. 

Op  Augustyns  terugkomfl  in  's  Gravenhage,  wierd 
hy  verkoozen  met  eenpaarige  flemmen  tot  Beflierder  van 
de  Maatfchappy  der  Schilderkonfl;  en  in  het  Jaar  Duizent 
Seshondert  Twee  en  fagtig  ,  onderfchraagde  hy  met  zyn 

konflryke  hand  en  geeft  de  opregting  van  de  's  Graven- 
haagfche hooge  School ,  toerrewyd  aan  de  adelyke  Schil- 

derkonfl.    Op  het  jaar   Duizent  Seshondert  Negentig 
wiexd 
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wiërd  hy  beroepen  tot  Berlyn,  en  by  zyn  Keurvorftelyke 
Dooriugtigheid  den  Hartog  van  Brandenburg,  naderhand 
Koning  van  PruifTen  ,  verheven  tot  Hof  fehilder  ,  alwaar 

hy  Piéhiras  hooge  School  heeft  opgerecht.  Tot  drie  on-- 
derfcheide  malen- is  die  weergalooze  Augüstyn  Tér- 
wekten  vereert  geweeft  met.  het  Hoogleeraars  Ampt 
van  die  hooge  School;  en  is  vervolgens  aldaar  overleden , 
in  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Elf. 

PedroRys',  is  mee.  gebooren  in  's  Gravenhage; 
doch  het  Jaar  van  deszelfs  geboorte  is  zo  duifier  ,  dat 
ik  het  thans  by  gebrek  van  een  Diogeenfche  Lantaren 
niet  weet  op  te  loopen.  Hy  was  een  braaf  Konterfyt- 
fehilder  by  zyn  leven  ;  doch  wat  hy  thans  is  na  zyn 
overlyden  ,  paft  my  niet  te  onderzoeken.  De  Kronyk 
der  Schilders  zegt ,  dat  hy  overftak  na  Londen ,  en  in 
dié  Hoofdflad  van .  Albion  is  geilorven  i  en  waarfchynlyk 
begraven. 

Op  het  Jaar  Duizent'  Seshondert  Negen  en-  zeventig  ,- 
zyn  opgefchreven  in  ■  het  Naamboek  van  de  's  Graven- 
haagfche  Maatfchappy  der  Konftfchilders ,  voor  eerfl, 
■    Simon  Ruys,  die  ■  Konflenaar  was  een  braaf  Portret- 
fehilder  ,    en  een  wakker  Tekenaar  met  de  Kraionpen; 

en  dit  is  alles  wat  ik  'er  van  weet  op  te  geven. 
Ma th i as  de  Meele,  komt  fcheep  voor  een  goed 

Konterfyter-v  die  ook  Regent  is  geweer!  van  de  Schil- 

der hooge  School  in  's  Gravenhage  >  en  aldaar  is  overleden. 
-  In  den  Jaare  Duizent  Seshondert  Tagentig  >  vinden 
wy  op  den  Naamrol, 
Pieter  Verhulst,  een  Dordr echts  Kind ,  gebend- 

rtaamt  ,  de  Zonnebloem.  Hy  was  een  discipel  van 

Willem  Doudyns;  doch  wierd  in  't  vervolg  zo  te- 
ver-lieft  op  de  Gödes  der  Bloemen  ,  dat  hy  niets 

*-*-*■***  *-j_.  meer- 
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meer  behartigde  dan  het  Konterfyten  van  haare  geblan- 
kette  Staatjuffers  ,  veelkleurige  Hofjonkers  .9  ja  tot  de 
Madelieven  en  Zomerzotjes  in  kluis ,  die  onderbeurtige 
en  ongeagte  onderdanen.  In  dien  trant  volgde  hy  Otho 
Marcelis  ,  zo  berugt  wegens  zyne  eenigzins  droef- 
geeilige  Voorwerpen  ,  als  Slangen  ,  Kagediiichen  ,  Ke- 

vers ,  Kikvorfchen ,  Padden  .,  en  alzulke  kruipende  en 
■fluipende  Dieren. 

Sim  on  vander  Does,  vereerde  de  flad  Amflerdam 
eerft  met  zyn  geboorte  ,  en  vervolgens  met  zyn  konft, 
in  den  Jaare  Duizent  Seshondert  Drie  en  vyftig.  Zyn 
Vader  Jakob  vander  Dges,  had  dien  Zoon  onder- 

wezen in  het  fchilderen  van  allerhande  zoorten  van  Ge- 

■diertens  en  Landfchappen ,  welke  welmeenende  Schilder- 
leffen  behoorlyk  in  acht  waren  genomen  by  zyn  krooft. 
Ik  zeg ,  Jakob  vander  Does,  die  Nederlandfche 
Bencdetto  Caiïiglione  ,  die  de  wol  en  het  haair  zyner 
Geiten  en  Schapen  vry  aardiger  fchilderde,  als  de  Ham- 

burger Portretfchilder  Denner  het  haair  en  den  baard 
zyner  Konterfytfels  afmaait ,  zynde  het  laatftgemelde  na- 
gebootft  zonder  geeft,  noch  oordeel,  Tot  bekrachtiging 
van  dit  zegwoort,  gelieve  den  Lezer  te  weten,  dat  .my 
in  het  voorleden  Jaar  een  ouden  Wysgeer  wierd  voor- 
geftelt,  gekonterfyt  na  een  gryzen  Bedelaar  ,  (Wysgeer 
en  Bedelaar  zyn  veeltyds  eenluidende  termen)  wiens 
baard  zo  natuurlyk  vlas  geleek  ,  dat  indien  D e n n er 

deszelfs  kop  wilde  veranderen  in  een  Spinrok,  'er  meer 
dan  een  Spinfter  het  oog  op  zou  laten  vallen. 
Om  weder  te  komen  tot  Simon  vander  Does, 

zal  ik  'er  toedoen  ,  dat  gelyk  als  den  voorensgemelds 
Simon  Verelst  de  rol  rpeelde  van  een  hovaardig 
Iktaillepnard  ,     den  laatfrgenoemde  Simon  vander  Does 

fcheep 
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feheep  kwam  voor  een  demoedigen 'Ezel.  Die  Simon 
vander  Does  had  waarfchynlyk  de  tweeregeiige 
Dichtjes  van  Kato  nooit  ingezien  3  voor  al  daar  die 
grooue  Man  zingt,. 

Het  past  geen  Man  van  zkh  te  hoven ,  •  noch  te  la  aken , 

Dafs-'t  werk  der  Zotten ,  die  uit  y die  roemzucht  kraaken. 

Die  Simon  v a n d e r  Does  kromp  in  een  gelyk 
als  een  Egel  op  Appeidiefftal  betrapt  ,■  zo  dra  als  hy 
wierd  aangefproken  by  een  Man  van  fatfoen.  Wanneer 
een  Heer  hem  zei  ,  „  Gy  zyt  een  braaf  Landfchap- 
„  fchilder,  myn  Heer  vander  Does,  ik  verzoek  u, 
,,  van  my  een  ofte  meer  Konftftukken  van  dien  trant 

„  te  willen  fchilderen ; "  als  dan  verzonk  hy  noch  lager 
als  een  gevallen  AktioriifL  Dan  was  doorgaans  zyn  be- 

fc'heid,  „  Helaas!  myn  Heer,  myn  Landfchaptrant  is  al 
„  ommers  zo  bedroeft  als  een  Konterf ytfel  van  O,  L..- 
„Vrouw  van  de  Zevenween."  Gebeurde  het,  dat  een 
Konftkenner  hem  zei  ,  „  Uw  Schaapjes  zyn  flx  gete- 

iï  kent,  vaitgeplant,  aardig  gewolt ,  en  de  Bokjes  en  Geit-- 
iï-  jes  natunrlyk  behandelt,  en  diergelyken;5'  dan  was- 
Simons  wederandwoort  meeftentyds  gefchoeit  op  deeze 
keft.  „  Och  !  myn  Heer ,  het  zyn  Katten  ,  Krengen , 
„  mifteekende,  links  gekoloreerde,  en  uit  de  Ark  uitge- 

?,  fchootene. viervoetige  Dieren."  In  't  kort,  na  maate 
dat  hy  wierd  opgetut,  zonk  hy  neerwaards;  daar  in  ge- 

lyk aan  de  Geftarntens  van  Kaïtor  en  Pollux,  na  maate 
dat.  het  eene  begint  op  te  ryzen ,  -  komt  het  tweede  altoos 
te  dalen. 

Op  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Drie  en  tachtig,  fïaaa 
aangetekenc  in-  het  Schilderboek, 

J -ö- 
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Jqhannes  Tilius,  die  Schilder  was  geboortig  int 

?s  Hartogenbofch  ,  een  ffcad  noch  wel  zo  berucht  wegens 
haar  vruchtbaarheid  in  Vuchtfche  Raapen  ,  ais  door  de 
geboorte  van  Picturas  Schermmeefters.  Hy  fchilderde 
aardiglyk  kleine  Gezelfchappen  op  de  wyze  van  den  voor- 
trefFelyken  Gerard  Ter burg;  echter  minder  in.prys, 
en>  laager  in  konfL 
Robert  du  Val,  gebendnaamt  de  Fortuyn,  te 

gebooren  in  's  Gravenhage. ,  op  den  Een  en  twintigfte 
van  Herfilmaand,  in  den  Jaare  Duizent  Seshondert  Negen 
en  veertig.  Hy  vertrok  na  Rerlyn,  verzelt  door  Niklaas 

Wieling-s,  by  wien  hy  de  Schild  erkonft  had  geleerd, 
alwaar  .hy  zich  -ondeifehcid e  Jaaren  heeft  onthouden* 
Vervolgens -bekroop  hem  de  reiszucht,  weshalve  hy  den 
gang  door  Duitfchland  opnam  na  Romen,  alwaar  hy  vly- 
tiglyk  tekende  en  fchilderde. ,  zonder  daarom  echter  van 
Bed  en  Tafel  te  fcheiden  met  de  vermakely  kneden  des 
levens.  Na  ..een  tweejaarig ,  verblyf  in  dien  PaulTelyken 
Zetel,  vloog  Robert  du  Val  over  na  Venetien,  in 
welke  ..Hoofdftad  van  de  Adriatiefe  Golf ,  hy  bleef  be- 
Fuften  tweemaal  vyf  Jaar,  ten  Huize  van  een  Venetiaan- 
fche  Edelman,  een  byfler  groot  beminnaar  van  de  Ne- 
derlandfche  Schiiderkonfl. 

Doch  gelyk  als  /er  niets  meer  onbeftendig  is  als  een 
Vrouw,  de  Wind,  en  een  Konftfchilder,  wierd  du  Val 
eensklaps  die  Waterburgt  wars.  Robert  wierd  gewaar., 
dat  het  maar  tamelyk  veilig  is  voor  een  Liefhebber  van 
de  naakte  Waarheid.,  om  het  Duivenhok  eens  Pantalons 
te  befnuiTelen  van  naby.,  zynde  eenStiletfteek  zo  ge- 

meen in  dat  Gemeenebeft ,  als  de  fleek  van  een  Mug 
in  het  viaanfche  bofch.  Hy  fcheepte  zich  derhalve  in 
na  de  Nederlanden,  alwaar  hy  by  de  Fortuyn,  ge- 

,mas- 
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maskert  in  een  Hoepelrok  ,  vriendelyk  wierd  verwel- 
komt, en  in  eene  achteroverhellende  Leuningftoel  neer^, 

gezet.  Den  Koning  van  Grootbrittanje  ,  Wiilem*den 
Derde,  verhief  dien  gelukkigen  Robert  te  geiyk  tot 
zyn  Hoffchüder  en  Konftbe waarder ,  in  welke  dubbelde 
waardigheid  hy  onderfeheide  Platfonds  en  andere  aan- 
merkelyke  Konfttafereelen  heeft  geordonneert  en  gefchil- 
dert. 
Robert  du  Val  is  meermaals  Deken  van  de  Maat- 

fchappy,  en  Beftierder  van  de  hooge  School  der  Schilder- 

konft  -geweeft  in  's  Gravenhage,  en  is  ook  aldaar  in  den 
Jaare  Duizent  Seshondert  Een  en  dartig  overleden. 

Die  braave  Robert  heeft  een  Zeen  nagelaten,  ge- 

naamt  Samueldu  Val,  die  onder  's  Vaders  leertucht 
in  de  Schilder-konft  wierd  onderwezen,  Die  Samuel 
deet  mee  <een  karavaan  na  Italien,  om  het  fpreekwoord 
te  verfterken,  „  Geiyk  als  de  Ouden  zongen,  zo  piepen 

„  de  Jongen."  Doch  na  zich  eenige  tyd  te, hebben  op- 
gehouden in  Romen,  zakte  hy  zachtjes  af  na  de  Neder- 

landen ;  echter  niet  grootelyks  belaft  noch  beladen  met 
de  fchatten  der  Scbilderkonft^  alzo  hy  meer  het  oor  had 
geleent  aan  Sinte  Cecilias  ftrykftok  ,  -als  hy  wel  het  oog 
had  laten  vallen  op  Sint  Lukas  maatftok. 

'Die  Samuel  du  Val,  heeft  ook  op  zyn  beurt  den 
'Bevelhebbersftaf  als  Regent  gez  waait  over  de  Schilder- 
konft  hooge  School ,  en  is  een  Jaar  na  's  Vaders  overly- 
den  dien  zelven  weg  ingeflagen ,  en  pas  dartig  Jaaren  heb- 

bende bereikt ,  geflorven  en  begraven. 
•In  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Vier  en  tachtig  zyn 

Meeflers  geworden, 
N.  Brant,  die  Konftenaar  was  een  Hagenaar,  een 

Leerling  van  den  nooit  volpreezen  Gaspar  Nets cher, *    *    *    *  j;~ 

*     *    •»    *  utc 
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•die  's  Meefters  fchilderwyze  meefterlyk  volgde  ,  en  het 
vry  verre  zou  hebben 'gebragt,  indien  de  dood  dien  glin- 
flerende  Brant  niet  had  ukgeblufcht ,-  toen  die  pas 
kwam  door  te  ftraalen.  Hy  is  jong  overleden,  en  niet 
zeer  oud  zynde  begraven. 

Een  Jaar  daar  aan  verfchynt'  op  dien  Naamlyft  der  Konft- 
fchilders  Maatfchappy  den  vermaarde 
Adriaan  Bega,  dien  Konftenaar  was  geboortig  uit 

Leiden  9  en  flaat  voor  een  uitmuntent  Landfchap-  en 
Dierenfchilder  beroemd  hy  de  konftkennende  Weereld. 
Na  onderfcheide  groote  Werken,  zo  Kamers,  Schoorfteen- 
als  Deurftukken  te  hebben  gefchlldert  in  onderfcheide 
Hollandfche  Steden  ,  wierd  hy  beroepen  te  Berlyn.  In 
die  beruchte  Hoofdftad  wierd  Adriaan  Bega  verhe- 

ven tot  Hoffchilder,  van  den  toenmaals  regeerende  Keur- 
vorft  van  Brandenburg,  alwaar  hy  vervolgens  alle  de  Ste- 

den van  dien  Vorft  tekende  en  fchilderde  -,  gefloffeert 
met  de  daarom (Ireeks  bekende  Gediertens;  welke  Konft- 
rafereelen  op  eene  voortreffelyke  wyze  waren  geordon- 
aeert,  en  heerlyk  uitgevoert. 
Adriaan  Bega  ftierf  onder  het  fchilderen,  op  het 

jaar  Duizent  Seshondert  Ses  en  negentig,  hebbende  be- 
reikt den  ouderdom  van  vier  a  vyf  en  zeventig  Jaaren. 

Dien  braaven  Konftenaar  is  meermaals  Beftierder  der  Keur- 

vorftelyke  hooge  Konftfchool  geweeft  ,  opgerecht'  te. Berlyn. 
N.  Spirk  ,  werd  rezegt  een  Hagenaar  te  zyn  ge- 

weeft;  maar  wat  zyn  konft  betreft  is  my  niet  gebleken. 
Daniel  Sacot,  is  beter  bekend,  die  niet  alleen- 

ïyk  een  Hagenaar,  maar  insgelyks  een  Leerling  van  den 
veortrefrelvken  Hiftoriefcbilder  Willem  Doudyns 

is  geweeft,.  onder  wiens  beftier  hy  zodaanig  vorderde  in 

de 
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de  Teken,-  en  Sehilderkonfl,  dat  hy  bekwaam  wierd  om 

op  zyne  byzonderekonfëvimmen  te  -'zwemmen  naar  Ica? 
lien.  Doch  het  vermaak  rukte  hem  in  dat  gewefl  het 

Konflpenfeel  uit  de  hand ,  en  ontwapende  zyn  aankomen- 
de Konflluit  door  de  ontzenuwende >  wejkiften  van  die 

verrukkende  Luchtflreek.  Na  aldaar  -  zich  eenige  jaaren 
te  hebben  veriuiligt,  keerde  hy  te  rug  na  de  Nederlan- 

den, uit  welkers  fchoot  hy  in  het  Jaar  Duizent  Seshondert 

Een  en  negentig  werd  afgevaardigt  ter  fchimmen. 
In  den  jaare  Duizent  Seshondert  Ses  en  tathemtig ,.  ont- 

moeten wy  in  de  gulde  Legenden  van  het  Schilderboek 

der  's  Gravenhaagfche  Maatfchappy , 
Samuel  vanden  Brand  e  ,  een.  Haagfèli  Kind , 

^een  wTakker  Leerling  van. den  uitmuntenden  Konfifehilder 
Gaspar  N e  t  s  c  h  e  r  , <  by  wiens,  trant  hy  voet  by  ftek 
heeft  gehouden.  Die  Konftenaar  is.  in  Engeland .over- 

leden. '  :" 

Johannes  Lotyn,  ontlook  in  de  EIoo.fdTtad  dei- 
toen  ter  tyd  Spaanfche^  en  thans  Ooilenrykfche  Neder- 

landen, ik  zeg  tot  BrufTel,  een  ftad  niet  minder  beroemd 

door  het  {lachten  der  Kuikens,  als  groot  Kairo  flaat  bev- 

rucht in  dezelve  uit  te  'broeden.  !  Die  Johannes  Lotyn 
was  een  fraai  Bloemfchilder ,  in  dienfl  by  de  konftlie- 
vende  Maria,  Koninginne  van  Grootbrittanje,  voor  welke 
Vorfiinne  hy  veele  keurlyke  Bloemtafereelen  heeft  ge- 
fchildert.  Na  het  oveiiyden  van  die  Koninginne  vertrok 
Lotyn  na  zyn  Geboorteplaats  ,  en  is  binnen  .Bruflel 

geftorven. 
Konstantyn  Netscher  9  is  gebooren  in 

's  Gravenhage,  op  het  jaar  Duizent  Seshondert  etcete ra  5 
en  wTas  een  Zoon  van  Gaspar  Netscher,  onder 

wiens  vriendeiyk  befh'er  hy  zo  grootelyks  vorderde  in  de 
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Sehilderkonit ,    dat  zich  den  Vader  dien  braaven  Zoon 
niet  behoefde  te  fchamen.    Konstantyn  is  ook  Dekene 

en  Regent  van  de  's  Gravenhaagfche  hooge  School  vaa 
Piclura  geweeft ,  en  in  's  Gravenhage.  overleden ,  op  het 
Jaar  Duizent  Zevenhondert  en  nochmaals  etcetera. 
Matheus  Terwesten,  die  alomberoemde  en  ge- 

eerde  Konftzon  verfcheen  aan  den  's  Gravenhaagfche 
Schilderhemel  ,  op  den  Drie  en  twintigfte  van  Sprokkel- 

maand ,  in-  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Zeventig.  Den 
Lezer  van  deeze  Naaüily/l  zal  zich  gelieven  te  vervoe- 

gen tot  de  Levensbefchryving  van  dien  braven  Hiliorie- 
ichryvciv  in  zeker  Boekdeel  vervat,  wiens  zedigheid  ia 
de  oorzaak  geweeiï ,  dat  wy  min  van  zyn  konfl  hebben 
gezegt,  als  wy  in  ftaat  zyn  van  te  konnenbewyzen. . 

E s  a i  a s  Te r  w e s te n  ,  gebooren  in  's  Gravenhage ? 
op  den  Negende  van  Lentemaand  ,  des  Jaars  Duizent 
Seshondert  Een  en  feftig,.  hy  was  een  Leerling  by  zyn 
vermaarden  Broeder  Augustyn  Ter  westen,  in  den 

beginne  ;  en  wierd  in  het  vervolg  een  discipel  by  den 
grooten  Willem  Doudyns,  welke  beide  Schilderh el- 
den  hun  Onderwys  niet  hebben  verfpilt  op  dien  leergra- 
gen  Penfeeiift.  Die  Esaias  Ter  westen  dreef  kon- 
rtiglyk  op  Goud,  Zilver  en  Koper,  en  was  in  de  Teken- 
konfi:  onvermoeit ,  ook  niet  zonder  reden  ,  zynde  die 
laatilgemelde  Konfl  de  grondvefc  van  alle  Konilen  en 
Wetenfchappen.  Maar ,  en  die  eene  Maar  ftremde  eenig- 
zins  de  vloeibaarheid  van  zyn  Konfhnelk,  namelyk,  eene 
al  te  croote  eerbiedigheid  voor  de  Muziek  ,  in  zich 

zelve  te  geïyk  een  voortreffeïyke  Konilgodes  ,  maar  ter 
zelver  tyd  eene  verlokkende  Sirene,  welke  veeie  aanko- 

mende Jongelingen  heeft  verflonden. 
In  den  Jaare  Duizent  Seshondert  Tachentig ,    verzeil- de 
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ie  die  Konftenaar  langs  Duitfchland  naar  Ttalieit  9  en 
wierd  in  de  loflyke  Romeinfche  Bend  mee  den  Tytel 
van  den  Paradysvogel  befchonken..  Te  Romen  viel 
Esaias  TekwèS'Tïn  aan  het  Konterfyten  van  Dieren, 
Bloemen  en  Vruchten  ,  door  welke  keus  hy  zich  een 
beroemden  naam  verkreeg,  en  in  dien  vollen  roem  zyner 
Konft  aldaar  is  overleden. 

In  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Zeven  en  tachtig 
komt  opdagen .  een .  yerdienftig  Konftfchilder  , .  bekent  •  by 
den  naam  van 

Fr  anc  01  s  Beeld  e  maker,  die  Konftenaar  is  armee 
geen  duizent  duitfche  mylen  van  Schevelinge  gebooren; 

te  weten  ,  in  's  Gravenhage  ;  doch  of  hy  verfcheen  ia 
het  Jaar  voor  of  na  de  geboorte  van  de  Fort üyn, 
konnen  wy  met  geene .  geloofwaardige  bewyzen  bewaar- 
heden.  Dit  alleen  konnen  wy  zeggen,  dat  die  Fran- 

co i s  Beeldemaker,  in  den  beginne  een  Leerling 
van.  Willem  D oud y ns  ,  en  naderhand  een  discipel 
van-  Au  au  sty  n  Ter  w  es  ten  is  geweeft  Dat  hy 
op  zyn  beurt  het  aloud  Romen  ging  bezichtigen  ,  dien 
bejammerlyken'.  puinhoop  van  zo  veele  Keizers  Kroonen5 
en  Borgermeefters  Bondelpylen  ,  thans  den  dwingeland-- 
fehe  Zetel  van  de  Piramidaale  Klapm-uts.  Dat  hy  aldaar 
by  de  ontzaglyke  Roomfche*  Bend  wierd  gedoopnaamt 
den  Aap  ,  een  Dier ,  gelyk  als  Brutus  brutaaler  geheu- 

gen ,  begaaft  met  goede  en  quade  hoedanigheden.  En 
dat  hy  op.  zyn  terugfprong  in  de  Nederlanden ,  na  veele 
Platfonds  en  andere  Konftftukken  te  hebben  gefchildert, 
in  die  Luchtftreek  aldaar  is  krank  geworden  ,-geftorveiv 
overluid,  en  begraven. 

In  den  Jaare  Seshondert  Acht  en  tachentig. ,    zyn  tot *    *     *    * 

»ie' 
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Meef  e;s  aangenomen  op  de  hooge  School  der  Schilder- 
konft,  voor  eeric, 
Abraham  Oorthoorn,  een  gebooren  Hagenaar, 

wiens  Konft  ons  alommers  zo  onbekent  is,  gelyk  als  de 
weczendly&heid  van  de  Land-Eenhoorn  ;  gevoiglyk  on- 

gehouden  om  'er  een  riem  kaspapier  over  te  behaane- 
pooten. 
Pierre  le  Bourgonjon,  werd  opgelezen  voor 

een  Vreemdeling  ,  in  welke  hoedanigheid  wy  hem  niet 
zullen  verilooren,  maar  in  flilte  laten  beruften. 

In  den  jaare  Duizent  Seshondert  Twee  en  negentig, 

doet  zich  op  in  het  Boek  der  's  Gravenhaagfche  Maat- fchappy , 
Jakob  Denys,  een  Antwerpfch  Kind  ,  gewonnen 

en  gebooren  op  den  oever  van  de  Rivier  de  Schelde, 
welke  Riviergod  vry  luider  word  bezwetfl  by  de  Ant- 
werpfche  Signorie ,  als  den  Tyber  werd  opgebazuint  by 
hét  Nanceffchap  van  Romulus.  Jakob  was  berucht 
wegens  het  konterfyten  van  doode  Vogels  ,  welk  geve- 
dert  beroep .,  zeer  na  verrnaagfehapt  aan  de  Bedtykvul- 
fters,  hy  had  geleerd  by  Evkrt  van  Aalst,  welke 
Iriatftgemelde  zo  vreeslyk  fcheen  gezet  op  de  veders, 
dat  hy  het  vleefch  kwam  te  vergeten ,  waar  door  zyne 
aan  een  e  poot  hangende  Patryzen  natuurlyk  gelyken  na 
gevederde  zakjes.  Die  Jakob  Denys  wierd  onder 
het  afmaaien  van  doode  Vogels,  by  de  dood  geknipt  in 
een  Lytlerflrik .,  in  welk  verworgent  konftwerktuig  dien 
Vederkonfleiiaar,  na  eenige  momenten  te  hebben  gefpar- 
telt.,  kwam  te  flikken. 

De  NaamlyH  van  de  's  Gravenhaagfche  Konft-Maat- 
fchappy,  wierd  op  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Vier  en 
negentig,  bellikt  met  den  Tytel  van 

Jean 
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Jean  Henri  Brandon,  die  Konftenaar  ftaat  ge- 

boekt voor  een  Franfche  Vlugteling,  die  na  gelukkiglyk 

de v  afgevoerageerde  Woeilenyen  der  vervolging  te  zyn 
ontihapt  ,  oogichynlyk  kwam  te  verkwikken  in  Pktoos 

grazige  Gras-  en  Kïaverbeemden.-  Jean  Henri 

Brandon  was  een  braaf  Kon terfytfelfchilder  5  gelyk' 
als  blykt  uit  de  Portretten  van  de  Vyf  Prinfen  van 

Oranje,  levensgroote  by  hem -.gefchildert,--  in  de  Eamer  van- 

haar Hoog  Mogende  de  Heeren  Staten  Generaal  der  Ver-- 
eenigde  Nederlanden,  Die  Konterfyter  is  overleden  tot 
Utrecht,  en  voor  zo  verre  ais  onze  wetenfchap  flrekt? 
legt  aldaar  begraven. 
Abraham  van  Hoogst r atïn,  een  Hagenaar 5 - 

was  een  Leerling  van  Daniel  Haring-,  die  het 
Penfeel  zwaaide  uit  luit ,  en  niet  om  den  broode  ;  en 

zulks  duurde  zo  lang  tot  dat  de  dood  hem  van  Duin- 
kerken ten  Haring  leide  ,  en  hem  wegfnapte  in  het 

Jaar  Duizent  Zevenhondert  Ses  en  dar  tig. 

M a.t heus  van  Wielick,    flaat  aangetekent  op' - 
den  Naamlyft  der  Konftfchilders  van  de  Konfl-Maatfchap- ■■ 
py,  en  is  gebooren  in  's  Gravenhage;  en  een uitgeftrek- 
ter  Omfchryving  van  's  Mans  verdiende  ,    zal  ik  by  ge- brek van  nader  onderricht  thans  niet  optellen. 

In  den  Jaare  Duizent  Seshondert  Vyf  en'  negentig  5- 
is    die    bovengemelde    Naamlyft.  verheerlykt  geworden? 
door  den  bataaffchen  Tavernier, 

Kor ne lis  de  Bruyn  ,  die  doorluchte  Reiziger" 
erkent  het  vermakelyk  's  Gravenhage  voor  zyn  Geboor» 
tewieg,  en  heeft  tot  zyn  Leermeefter  gehad  den  beroem- 

den Hifloriefchilder  Theo  d  o  o  r  vander  Schuur, 
wiens  Konft  wy  hebben  befchreven  na  ons  vermogen. 
Die  Kornelxs  iloof  al  yroegtyds   over  na  Romen,- 
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en  wierd  by  de  bevoorrechte  Herdoopers  van  de  Ro- 
meinfche  Schilderbend  met  den  Tytel  van  Adonis  ge- 
bendnaamt.  Naderhand  heeft  hy  genoegzaam  de  gant- 
fche  Weereld  doorwandelt  ;  .doch  tot  zyn  ongeluk  de 
ziel  van  het  Britfch  fpreekwoort  bewaarheid  ,  namelyk^ 
„  dat  een  altoos  rollende  Steen  nooit  eenig  Mos  over- 

„  gaart."  Den  .rollende  kloot  van  's  Reizigers  leven 
kwam  op  't  laatft  te  (luiten  ,  en  vervolgens  (lok (lil  te 
leggen,  tot  Vianen  ,  .die  beruchte  Vryplaats.,  en  veilige 
wyk  . veeier  ongel ukkigen. 
Den  vermaarden  .Kor  nel  is  de  Bruyn  vertrok 

zich  aldaar  in  een  klein  Huisje ,  het  voorfpook  van  een 
aandaande  noch  meer  bepaalde  Doodkift  ,  alwaar  hy 
eenige  tyd  den  taaien  Pekdraat  zyns  levens  heeft  uitge- 

rekt ,  met  minder  verquikking  als  wel  hooge  jaaren  ko- 
men te  vereiflchen.  Zeker  Heer  ,  noch  levende  ,  en 

woonachtig  tot  Utrecht  ,  genoopt  door  een  Kriflelyk 
medely ,  verzorgde  dien  vermoeiden  en  geheelyk  afgefloof- 
den  Reiziger  van  alle  levensnoodwendigheden.  Maar 
het-  is  boven  het  vermoogen  van  de  Liefdadigheid ,  om 
den  Menfch  een  innigen  Trood  by  te  zetten  9  welken 
zegen  alleen  van  den  Hemel  koomt. 

Laat  ons  hier  ter  (lee  den  'Lezer,  waarfchynlyk  over 
de  lengte  van  deeze  Naamlyft  vergemelykt  ,  eens  ver- 
gaften  op  eenige  voordeelige  ZedelelTen ,  toepaffelyk  op 
alle  reisgezinde  Stervelingen. 

Zeker  Vorft  zei  op  een  .tyd ,  en  hy  was  bevoegt  om 
zulks  te  zeggen  ,  ,,  dat  hy  meer  had  befchouwt  met 
9,  zyn  oogen  ,  als  andere  Koningen  konnen  begrypert 

„  met  hunne  gedachten."  En  waarlyk  ,  den  Menfch 
kan  maar  alleenlyk  een  onvolmaakte  gisfing  maken  van 
Epnlngrykeii  en  Steden ,    enkelyk  by  derzelver  Befchry- 

ving. 
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ving.  Daar  is  geen  Land-  noch  Zeekaart  gelyk  aan  de 
ondervinding;  en  de  ervarentheid  geeft  het  befte  bericht. 
Eene  daereize  zal  den  nieuwsgierigen  meer  aantoonen, 
als  de  . aldernaauwkeurigite  Beichry vingen  hem  konnen 
inprenten* 

'Sommigen    ontzeggen     den    Menfch  ,     van    zich    te 
vertrekken    buiten    de    fchulp   van   zyn   Geboorteplaats. 

Ja  zeker  Schryver  acht  het  een  overgroot  geluk,  gèboo- 
jen  te  werden ,   te  leven  en  te  fier  ven ,   in  den  omtrek 
van   zyn  eigen  karfpeL      Zulks  is    ten  deel  e  wel  waar; 
maar  aan   den  andere  kant  is  het  ook  een  onbetwiïlelylie 
waarheid  ,    dat  een  Man  die  ondeiTcheide  Koningryken 
lieeft  bewandelt,  een  Edelman  is  geworden  des  Weerelds* 
Een  Peribon  die  geleert,  eerlyk  is,  en  bereiil,  is  de  al- 

4erbefte  .  t'  zamenftellmg  eens  Menfchs.     Zulk  een  Man 
verbetert  de  ondeugd  van  de  eene  Kuil  ,    door  de  deug- 

den van  -een   tweede  -Geweflj  ,zo  dat  hy  werd  hervormt 

in  een  zoort  van  Mithridaat,  hy  is  te  gelyk  een  t'  zamen- 
mengiel,  en  een  tegengift.     Italien,  Engeland  ,  Vrank- 

ryk   en   Spanje,   zyn  gelyk  als   het   hof 'des  Weerelds; iDuitfchland ,    China  en  Nederland  ,    maken  de  Stad  uit 
•van  het  heelal.    Het  overige  is  een  zoort  van  baftaart- 
-taal  ;    wie  het  voornaamfle  dier  bovengenoemde  Lucht- 
ïlreken  niet  heeft  befchouwt,   is  vry  lam  in  kennis  vam 

i zaken. 

Echter  is  myn  gevoelen ,  dat  het  een  iegelyk  niet  be- 
taamt te  gaan  reizen  in  verre  Geweïlen.  De  reden  waar- 

om is  deeze  ,  dewyl  de  -Reis  zucht  een  wys  Man  verbe- 
tert ,  doch  een  dwaas  ver  dimmer  l  Den  laatflgemelde 

wint  niet  anders  op  dien  togt  als  vrolyke  gezigten  ,  on- 
deugden ,    uitheemfche  gebaaren  ,     en  de  aperyen  van 

ieder   Gewefl.      Een    reizende  Zot .  is  .d©  fchande  aller 
*****  -^vjQ 

*       *        *        *  
«L^rf- 
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Natiën.  Hy  befchaamt  zyn  eigen  Landaart  ,  door  hét 

ten  toon  Hellen  zyner  zwakheden  buiten  's  Lands.  Hy 
befchaamt  de  uitbeemfchen  ,  door  alleenlyk  derzelver 
dwaasheden  met  zich  over  te  voeren ,  en  derzelver  goede 
hoedanigheden  te  laten  beruften. 
Hendrik  Garre,  was  een  gebooren  Ainflerdam- 

mer  ,  die  zich  opdeet  in  het  Jaar  Duizent  Séshondert 
Acht  en  vyftig  ,.  en  by  zyn  Vader  wierd  onderwezen 
in  de  grondbeginfels  van  de  Schilderkonll.  Naderhand 
genoot  Hendrik  het  onderwys  vanHANs  Jordaans; 
en  vervolgens  ging  hy  over  tot  J  u r  i  a  an  Jakobz. 
een  Hamburger  Konfrenaar ,  berucht  door  zyne  konftig- 
lyk  gefchilderde  Jagtflukken  van  wilde  Zwynen,  Herten  ,. 
en  diergelyke  eetbaare  Woudbroeders. 
Hendrik.  Carré  is  een  fraai  Konilfchilder  geweefl 

in  vrolyke  Gezelfchappen  van  Heeren,  Borgers.  en  Boe- 
ren ,.  ook  Landfchappen  ,  welks  Boomen  hy  aardiglyk 

behandelde  ,  en  natuurlyk  koloreerde  ,,  met  een  los  en 
dartel  PeflfeeL.  Eindelyk  en  ten  laatfle  wierd  Signoor 
Scaronkonkolo,.  (op  Nederduitfch  gedoopt,  Scherminkel) 
dat  Penfeenfpel  wars,  welk  fpook  hem  onvoorziens  een 

pyl  in  't  lyf  fchoot  ,  aan  welke  doodwonde  den  oude 
Hendrik  hemelde,  in  's  Gravenhage  ,  op  het  Jaar 
Duizent  Zevenhondert  Ses  en  twintig. 

N.  Bleek,  gebooren  in  's  Gravenhage  ,  was  een 
Leerling  van  den  vcorensgemelde  Niklaas  Ha»ring, 
en  is  een  verdienftig  Konterfytfchilder  in  levensgroote 

.Portretten.  Die  Konftenaar  heeft,  zo  in  -'s  Gravenhaag, 
als  in  andere  Nederlandfche  Steden ,  veele  welgetroffene 
en  te  gelyk  welbehandelde  Konterfytfels  gefchildert  ,  in 
welkers  getal  wy  zouden  verdwalen.  Onder  meer  andere 
Portretten  zal  ik  maar.  alleenlyk  het  Konterfytfel  van 

Kqen> 
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Ioenraad  Roepel  aanhalen ,  dien  vermaarden 
Bloem-  en  Vruchtfchilder ,  die  zich  een  onüerflyken  naam 
heeft  verovert  door  zyn  teder  Konftpenfeel.  Of  die 
N.  Bleek  is  afgefcheept  na  de  bleek  e  fchimmen,  kan 
ik  den  Lezer  niet  onderrechten;  maar  hem  wel  zeggen, 
dat  hy  eenige  jaaren  geleden  is  vertrokken  na  Engeland, 
en  aldaar  is  gezegent  met  een  Zoon,  die  dezelve  kond 

werkflellig  maakt,  en  van  naby  's  Vaders  Happen  navolgt 
met  konftige  fchreden. 

Op  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Zeven  en  negentig, 

zien  wy  op  den  Naamlyft  der  's  Gravenhaagfche  Konft- 
maatfchappy  ,• 

Jan  Brouwer,  een  Delvenaar,  doch  of  die  Delve- 
naar  een  echt  Nazaat  dier  Schutters  is ,  welke  het  be- 

roemt Kalf  over  hoop  bloezen,  en  daar  langs  den  Tytel 
verwierven  van  Kalverfchieters ,  denk  ik  thm§  kortheids- 

halve niet  te  onderzoeken. 

Het  Jaar  Duizent  Seshondert  Acht  en  negentig, 

"komt  opdaagen  met  den  naam  van  een  meer  bekent  Konfl> 
'fchilder,  namelyk. 

Ka  rel  Burghart  Voet,  de  Kon  ft  en  de  Levens- 
byzonderheden  van  dien  Bloemfchilder ,  zyn  by  onze  Peil 

ömftandiglyk  verhandelt.  Gevolglyk  zuilen  wy  'er  maar 
ter  loops  van  herhalen,  dat  hy  is  gebooren  te  Zwol,  dat 
hy  een  Komiesampt  bekleed  tot  Dordrecht ;  en  dat  hy 
noch  ademhaald  tot  vermaak  der  konftlievenden  ,  en  tot 
nut  zyner  Tydgenooten, 
Jaques  P armen ti er,  die  Konftenaar  was  een 

Franfche  Vlugteling,  die  zich  de  hervorming  der  Dragon* 
ders  niet  liet  gevalleneen  vertrok  na  de  Nederlanden, 
ïn  de  Kamer  van  haar  Hoog  Mógenden  de  Heeren  Sta- 

ten Generaal  der  Vereenigde  Nederlanden  ,    zyn  twee 
*    *    *    *    *  2  Konfl- 
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Konit  il  ukken  te  zien,  gefchildert  by  dien  braven  Jaques 
Par  me  nt  ier  ,  waar  van  het  eene  verbeeld  de  Stand- 

vaftigheid,  een  zcldzaame  hoedanigheid  in  de  Vrouwen, 
en  het  tweede  vervat  de  Voorzigtigheid ,  dien  Staatsfpie- 
gel  der  Hovelingen.  Het  Platfond  van  die  Kamer  is  van 

's  gelyken  geordonncert,  en  'konitiglyk  gefchildert  by  dien 
wakkeren  Jaques,  met  onderichei.de  Zinnebeelden, 
Noch  is  by  dien  Konftfchilder  bemaalt  het  Platfond  van 

de  fchoone'  Trap,  op  het  huis  te  Voorfl,  buiten  Zutphen. 
Voor  het  overige  heb  ik  niets  meer  te.  zeggen ,  ten  op- 

zigte  van-  dien  konflrykeiu  Vlugteling,  [ais-  dat  hy  overflak 
naar  Engeland;  dat  de  dood  hem  aldaar  kwam  te  fluiten  in 
zyn  vlugt  ;  en  dat  hy  aldaar  is  ondergedompelt  door  dè 
fpa  der  Britfche.  Doodgravers, 

Op  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Negen  en  negentig  $ 
toont  ons  het  Naamboek  der  Konilbroederfchap, 

Ni  kola  as  Hooft,  gebooren  m  's  Graven  hage ,  op 
het  jaar  Duizent.  Seshondert  Twee  en  fefrig.  Die  Kon-- 
flenaar  is  een  Leerling  van  Augustyn  T e r w e s t e n , 
en  naderhand  een  discipel  geweefl  van  Daniel  Mytens  , 
dat  beroemt  Konftpaar  van  O vervliegers.  Die  N  i  k  o  L  a  a  s 
Hooft  is  een  braaf  Hiftoriefchiider ,  die  dikmaals  Be- 

'dierder  van  de  Maatfchappy  en,  de  hooge.  Konflfchool -is 

geweefl  in  's  Gravenhage. 
In  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert ,  is  Meefler  gewor- 

den, en-  flaat  in  die  hoedanigheid  aangetekent, 
Pieter  Hardi  m e ,  die  Konflemnr  is  een  braaf 

Bloemfchilder,  geboortig  .van  Antwerpen,  diC'  de  Schil- 
derkonfl  heeft  geleert  by  zyn  oude  Broeder  S  i  m  o  N 

Hardime,  welke  laatfle'  in  Engeland  is  overleden. 
Den  eerflgcnoemde  oefent  noch  dagelyks-  de  Schiiderkonft 

w  's  Gravenhage».  - 

Het. 
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Het  Jaarboek  van  Picturas  Maatfchappy  is  vereert  ge- 
worden met  de,  naamen  van  Man  en  Vrouw,  namelykj 

met  '.....- 
N.  Pool,  een  Konterfytfelfchilder  tot  Amfterdam , 

wiens  naam  flaat  aangetekent  op  het  Jaar  Duizent  Zeyen- 
hondert  Een. 
Rachel  Pool,  zyn  Huisvrouw,  is  de  Dochter 

van  den  beroemden  HeerRuys,  Hoogleeraar,  en  beroemt 
Geneesheer,  by  zyn  leven  tot  Amfterdam.  Die  PvAchel 

Ruys  is  een  vermaarde*  Bicemfchilderes,  dewelke  alle 
de  beroemdfle  BïoemfchilderefTen  ,  voor  en  in  haar 
Eeuw,  heeft  voorby  gezeik  met  volle  konftzeilen.  Het 
konittalent  van  die  uitfteekende  R achel,  wiens  bezit 

al  ommers  zo  wel  verdiende  een-  veertienjaarige  dienft- 
baarheid  als  de  Rachel  van  Jakob,  is  by  ons  befchreven 
in  een  der  Boekdeelen  van  de  Levens  der  Nederlandfche 

Konitfchilders  en  KonflfchildereiTen  ;  doch  de  beweegre- 
den, van  naaren-  naam  te  fchryven  in  het  Konftboek  der 

's. Gravenhaagfche  Schiïüerkanit  Maatfchappy.,  zal  ik ■■  al- 
hier aanhalen  op  een  luchtigen  trant. 

Die  Bioemfchilder,es  ?  by  haar  Man  verzelt ,  was  geko- 

men in  's  Gravenhage,  om  aldaar  aan  zeker  Heer  een 
keurlyk'  Kabinetituk  ter  hand  te  ftèllen  ,  en  voer  het' 
zelve  te  ontfangen  den  bedongen  prys.  Onder  andere 
Bloemen  had  Rachel  een  verflenfle  Roos  ■  gemaalt  op 
"dat  Tafereel,  wiens  min  ofte  meer  verlepte -bïaders  na- 
tuurlyk  zweemden  na  een  overrype  Maagd,  welkers  be- 
koorlykheden  a!  te  veel  Zomermaanden  van  e  ene  ongel- 

dige  verwachting  hadden   verduurt.      Zeker  Linker- o 

man  van  dien  Heer  ,  langs  wiens  fchemerende  oogen 
doorgaans  de  -  Konfttafereelen  door.de  ïpitsgarde  liepen 
van  een  al  te  geflrenge  berisping,  op  den  roffel  van.  zyn. 
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tong,  keurde  die  Roos  voor  apokryf ,  en  by  die  afkeu- 
ring verviel  de  achting  van  dien  Heer  voor  het  fluk, 

De  's  Gravenhaagiche  Konftmaatfchappy  verwittigt  van 
dat  toeval  ,  Hoorde  zich  niet  in  het  aldergeringft  aan 
die  verwelkte  Roos,  maar  befloot  die  Bloem  te  befchou- 
wen  als  een  jong  Weeuwtje,  en  alhoewel  eenigzins  ver- 

itookeh  van  de  bloos  der  Öngekreuktheid,  'er  een  Huwa- 
lyksverbont  mee  aan  te  gaan.  De  Heeren  van  de  Konfl- 
maatfchappy  booden  aan  de  v«erdienftige  Rachel  Ruys, 
de  helft  van  de  bedongen  fom  voor  dat  Bloemtafereel, 
en  dat  voor  het  overige  haaren  Man  en  Zy  zouden  wer- 

den geboekt  als  Meefter  en  Meefteres  gratis,  op  Neder- 
duitfeh,  om  niet,  welke  aantekening  alleen  bedroeg  een 
fomrne  van  Tweehondert  guldens.  Die  aanbieding  wierd 
getopt  by  den  Konterfytfelfchilder  en  de  Bloemfchilderes; 
de  Naamen  wierden  opgefclireven  in  het  Boek  des  tyde- 
lyken  levens;  de  Penningen  betaalt  voor  het  fluk;  en  de 
afgekeurde  Roos  als  een  nieuw  geilarnte  geplaatfl  aan 

den  Konfthemel  van  de  's  Gravenhaagfche  Schilderkonft Maatfchappy. 

Reynier  la  Rouge,  een  derde  Franfche  Vlug- 
teling, en  Leerling  van  ïheodoor  vander  Schuur, 

ïlaat  aangetekent  voor  een  braaf  Konflichilder  ,  op  de 
Naamlyft,  in  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Drie,  een 
Jaar  berucht  wegens  de  Krooning  van  den  Aardtshartog 
Earel  tot  Koning  van  Spanje. 

In  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Ses,  zien  wy  den 
naam  van  den  alderverdienfligften  Leerling  van  den 
Ridder  Adriaan  vander  W erf  op  dien  Naam- 
lyft,  namelyk, 
Hendrik  van  Limbörg,  die  uitmuntende 

Konirfcliildcr   fé   een  Leerling   van  dien   bovengemeld  en 

Puik- 
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Püikpenfeelift,  gebooren  in  's  Gravenhage,  op  den   
van  de  Maand  .  .  .  .  . ,  in  het  Jaar  Duizent  Seshondert 
etcetera.  Alzo  wy  de  konfl  van  dien  braaven  Gonfleling 
van  Sint  Lukas  hebben  afgefchetfl  in  zeker  Boekdeel, 
zal  den  nieuwsgierigen  Lezer  zo  goed  zyn  van  zich 
derwaards  te  vervoegen» 

Dirk  Kint,  is  insgelyks  gebooren  in  's  Graven- 
hage ,  in  den  Jaare.  Duizent  Seshondert  etcetera.  Die 

Konftenaar  is  een  Leerling  van  Niklaas  Haring 
en  Konstantyn  Nets  cher,  en  munt  uit  in  het 
fchilderen  van  welgelykende  Konterfytfels  ,  wiens  konft 
wy  zullen  nader  gedenken. 

Het  Jaar  Duizent  Zevenhoridert  Acht  ,  vermeerderde 
het  Konftboek  van  een  onfterflyk  geheugen  5  met  den 
Naamlyfl  van-  de  navolgende  KonflfchilderSi 

Hendrik-  D  oorschot,  gebooren  in  's  Graven- 
hage ,  was  een  Leerling  van  Konstantyn  Nets  cher  ;, 

doch  dewyl  hy  de  konfl".  wynig  ofte  niet  heeft  geoefFent, 
zullen  wy  'er  al  ommers  zo  min  over  fchryven. 
Arnold  V  e  r  b  u  y  s  ,  is  een  Dordreehts  Wicht , 

gebooren  in  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Acht  en  vyf- 
tig ,  die  voor  geen  gemeen  Hiitoriefchilder  Haat  geboekt; 

alhoewel  zo  mager  in  zyne  Ordonnantien ,  -gelyk  als  het: 
Paard  van  Goneïle  fchraal  was  in  vleefch  ,  bekent  by 

den  Tytel  ,  „  vaa  het  Ros  .  t'zamengeftelt  uit.  huid  en* 
?,  beenders." 

Het  Koloriet  van  VERRuys.was-  mollig,  .lekker  , en 
mals  ;  maar  zyn  Tekening  .ondermynde  alle  de  goede 
lloedanigheden  van  zyn  Konilpenfeel ,  zo  dat  de  J^onftr 
kenners  zyne  Tafereelen  befchouwden  als  zo  veele 
kreupele  ,  lamme  ,  en  geboggelde  Tonneelnymfen  ,  pp? 
Jaet  .aldervoordeeJigfte .  oj3gefch$t  en   geblanket.     Niet- 
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teger.daande  dat  -onvergeefiyk  gebrek  ,  was  hy  echter 
zo  trots  als  een  biskaaifch  Kdeling,  die  in  het  hartje  van 
de  Vadenavond  maalt  op  een  gebraden  Sardyn,  tot  een 
bewys  van  den  Overvloed  van  zyn  Gewed.  Hier  in 

nochtans  kon  "dien  Arnold  roemen  op  zyn  geluk, 
(Jat  hy  niet  in  de  wieg  was  gelegt  tot  het  berpep  van 
Trompetter,  dewyl  hy,  in  dee  van  Fanfarres,  niet  an- 

ders zou  hebben  gebazuint  als  zyn  eigen  iof.  Tot  een 

proef  op  de  iöm  van  's  Mans  fchaarsheid  in  geed  ,  zal 
ik  'er  toedoen,  dat  hy  alle  de  kopere  Kon dboek en  van 
G e r a r d  j> e  Laresse  ,  heeft  vertaalt  in  fchoone 
koleuren  ;  ofte  om  meer  verdaanbaar  te  zyn  ,  dat 

'Verbuys  alie  de  Kondprenten  van  dien  Luikfchen 
'Rafael ,  zo  letterlyk  heeft  gekopieert ,  dat  de  Liefheb- 

bers die  Papierkond  konden  ruiken  ,  dwars  door  het 

verflloers  van  zyn  Oliën  :  Verniden  ,  en  Blanketfelko- 
leuren. 

J  o  ii  a  n  P  e  r  s  y  n  ,  heeft  de  Schilderkonft  geleert 

by  Konstanïyn  Netscher  ,  dien  Kondheilig ,r 
en  meer  wreet  ik  van  dien  discipel  niet  te  fchryven. 

N.  E  v  e  r  a  a  r  d  s,  was  een  Vlaming,  wiens  Stad 

noch  Geboortejaar  wy  niet  konnen-  opgeven ,  by  gebrek 
van  kondfehap;  doch  wiens  kond  in  Miniatuur  Konter- 

fytfels  's  Mans  verdiende  bepleit  in  's  Gravenhage  ,  en in  meer  andere  Nederlandfche  Steden. 

Gaspar  Pedro  Verbrugge,  is  een  braaf 

'Tjloernfchilder  geweeft,  gebooren  in  Antwerpen,  op  het 
jaar  Duizent  Seshondert  etcetera.  Hy  was  al  ommers 
zo  vaardig  in  het  afmaaien  van  die  veelkleurige  Tuin- 
juweelen  ,  als  Pellegrfno  vlug  is  in  het  fchilderen 
zyner  Eeelden  ;  ook  behoord  men  ,  de  eerde  zo  als  de 

laatftgemeWe  Kondduliken*  te  befchouwen  en  pofte,  de- 
wyl 
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~wyl  zy  zyn  gefchildert  en  galop.  Het  is  een  dubbelt 
jammer  dat:  die  Don  Pedro  V  e  r  b  r  .u  g  g  e,  m 

veele  deelen  gelyk '  aan  Don  Pedro  Lucifuge, 
•■(want  den  laatftgemeide  liep  ligtemiflèn  by  de  maan, 
en  den  eerflgenoemde  zat  geheele  nachten  te  fèhil- 
deren  by  de  kaars,)  zich  zelven  üit  zyn  achting  heeft 
gefchildert  ,  door  het  drukken  ,  om  zo  te  fpreken 
zyner  Bloemtafereelen.  Na  dat  hy  gantfch  Brabant  en 
Vlaanderen  had  afgevourageert  door  de  konflreis  van 
zyn  vlug  Penfeel  ,  kwam  hy  eensklaps  florten  als  van 

een  voorboodent  geftarnte  in  's  Gravenhage  ,  alwaar 
hy  ,  volgens  zyne  loflyke  fchüderwyze  fchermde  met 
die-  Konftftukken  ,  gelyk  als  een  .BruïTelfche  Spelde- 
werkfler  zit  te  haspelen  met  de  palmhoute  klolTen. 
Doch  die  gulde  Eeuw  verduurde  aldaar  mee  geen 

Buffelsleere  kolder;  waar  op  hy  ziende  -dat  het  begon 
nacht  te  worden  aan  het  Spui  ,  van  meet  af  aan 
tegens  ftroom  en  wind  opzeilde  na  de  Schelde  ,  om  al- 

daar zyn  fortuin  op  nieuws  te  beproeven.  Al  dat  over 
en  weer  reizen  vergemelykte  de  dood  ,  welke  op  hoop 
van  die  gekoleurde  dwaalftar  vaft  te  hegten  ,  hem  be- 

,  kranfte  met  een  kroon  van  Klooflerbloemen  ,  en  daar 
langs  de  Antwerpfche  Maatfchappy  beroofde  van  het 
Ampt  van  Schilderknaap ,  in  welke  hoedanigheid  hy  by 
dat  Gilde  genadiglyk  was  aanvaart  ,  en  matiglyk  wierd 
onderhouden. 

Gp  het  Jaar  Duizent  Zeven  hond  ert  Elf,   geraakte  op 

die  aanzienlyke  Naamlyit  der  hooge  Konfifchool  in  's  Gra- 
venhage, • 

Jan  van   G  o  o  l  ,  die  Konftenaar  is  gebooren  'm *****  *<  **nrn 
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's  Gravenhage,  op  bet  Jaar  Duizent  Seshondert  etceterav 
en  werd  by  de  Konftkundigen  erkent  voor  een  braaf 
Dier-  en  Landfchapfchilderu 

In  den.  Jaare  Duizent  Zevenhondert  Twaalf  y  wierden 
op  den  Naamlyft  van  de  Konftfchüders  Broed erfchap  aan- 
getekent  als  Meeflers^ 

Koen  raad  Roepsi,  gebooren  in  's  Graven- 
hage, op  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Acht  en  zeventig. 

Die  beroemde  Konllfchüder  is  een  Leerling  geweeft 

foy  Konstantyn  N  e  t  s  c  h  e  r  ,  als  van  's  ge- 
lyken  by  Ni  k  qlaas  Haring;,  en  fchilderde 
in  den  beginne  Konteufytfels,  Doch  dewyl  die  konffc 

aan  geene  mindere  bedillingen  &■  onderworpen  ,  als- 
het  beroep  van  Keukenmeid  by  een  lekkergebekte 
Mennoniet  onderhevig  is  aan  ogenblikkige.  berispingen, 
wierd  die  Koenraad  het  konterfyten  wars.  Die 
Konftenaar  trat  in  dienft  van  de  Godös  der  Bloemen, 

wiens  Hof  bedienden  hy  zo-  naauwkeuriglyk  bediende, 
dat  zy  hem  begenadigden  met  de  koniï  om  dezelve 
t?e  konnen  konterfyten  onberispelyk.  De  Godes  der 
Vruchten  ,  wiens  Hofkapel  grensde  aan  het  koor  varr 
cfó  Bloemgodes  ,  minnenydig  over  die  Medegodes  ,  be- 

giftigde onzen  gelukkigen,  Konilfchilder  met  de  wederga 
van  die  kond  ,  zynde  hy  thans  beide  een  ervaren  er* 
©verkondig  Schilder  van  Fruiten  en  Bloemen.  Ook 
is  die  Koenraad  R  o  e  p  e  l  Beitierder  van  de 

's  Gravenhaagfche  hooge  KonftféhooL  r  welke  loflyfce 
Waardigheid  wy  verhoopen  ,  dat  hy  mag  bedienen 
veele  Jaaren. 

N.    K  q  n  s  t  a  N-  t  y  n  r    is    @ea    Hagenaar  ,     en 
eea 
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een  Leerling  van  den  grooten  Theodó  o  r 

v  a  n  d  <e  r  S  c  h  u  u  n  ;  en  wie  'er  meer  van 
■weet ,  zal  my  verpligten  ,  door  my  daar  omtrent  te verlichten. 

N.  de  Moni,  die  Konilenaar  is  ons  -zo  wel  "bekent 
als  den  dag  van  overmorgen  n  gevolglyk  zullen  wy  'er 
van  afzien  onder  de  uitlegging  van  ArÜtoteles  verbor- 

gen Hoedanigheid.,  de  Noodmunt  der  Leuvenfche  Wys- 
geeren. 

Het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Darden- ,  ftempelde 

op  de  Naamlyfl:  van  de  's  Gravenhaagiehe  Schüder-maat- 
fchappy  den  naam  van 

W  ie  l  e  m  ' v  a  n  Haaksbergen,  die  gebooren  is 
in  's  Gravenhage*  op  bet'  Jaar  Duizent  en,  meer.  dan  ik weet.  Die  Konftfchilder  leerde  het  Konterfyten  by  zyrt 
Vader  J o  h  a n  van  H  a  a  n  s  b er  gen,  en  ftaat  bekent 
voor  een  verdienïtig  Konterfytfelfchilder  in  Neerlandföh 
Gemeenebeft.  Hy  is  ook  Beftierder  geweelt  van  Piótaas 

hooge  Konftfchool  in  's  Gravenhage, 
JtDHAN  Volleven,  heeft  tot  zyn  Onderwyzer 

m  de  .SdMldörkonft  gehad  zyn  Vader  Johan  Vglleven, 
onder  wiens  verftandig  Onderwys  hy  een  konftryk -Portret- 
fchilder  is  geworden.  Die  Konftenaar  is  insgelyks  Regent 

van  de  's  Gravenhaagfche  Maatfchappy  der  nooit  volpre- zen Schilderkonït. 

Het  Schilderboek  van  het  Ronftgenoötfchap  wierd  ver- 
eert met  de  aantekening  van  een  beroemt  Hiftoriefchil- 

-der ,  op  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Vyftien  ,  ver* 
maart  by  den  naam  van 
Gerard  Hoet  ,    die  Puikpenfeeïift  is  géböoren  te 

*****         m'  ïi^t-rt 
*    *   -*    ..*    .*  -s  Dom- 



76  Korte   LEVENSSCHETS 

Bommel,  in  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Agt  env veertig  r 
en  leerde  de  beginfels  der  Tekenkonfc  by  zyn  Vader, 
een  Glasfchilder  niet  onvermaart  in  die  Eeuw.  Nader- 

hand geraakte  hy  als  Leerling  by  Warnar  van 
Rysen  ,  een  braaf  Hiftorieichilder  ,  die  echter  het 
Konitpenfeel  verwifTeldë  tegens  Golkondas  Juweelkof- 
fertje  ,  en  aan  die  blinkende  zogenaamde  edele  ge- 
fteentens  den  voorrang  gaf  boven-  Sint  Lukas  gekoleur- 
de  kleinooden» 

De  Konft  ,  en  eenige  Levensbyzonderheden  '  van 
dien  beroemden  Konftfchilder  5  zyn  by  ons  befchreven  p 

indien  niet  na  deszelfs  innerlyke  waarde  ,  voor  't 
minft  met  een  welmeenent  oogwit.  Tot  een  blyk 

van  onze  achting  voor  's  Mans  geheugen  ,  luft  het my  thans  ,  om  de  doodbus  van  dien  wakkeren 
Gerard  HaET  te  befteken^  met  berymde.  Leliën 
en  Roozen. 

Het  navolgende  Gedicht  vervar  een  berymde  gedachte 
op  het  gezigt  van  een  Bad  van  Diana  ,  konftiglyk  ge- 
ordonneert,  verftandiglyk  gegroept,  en  uitvoerig  gefchil- 
dert  by  dien  vermaarden  en  konftryken  Hiftoriefchilder; 
Gerard  Hoet. 

Zwigt  voor  Dianas  Maagdenfloety 
Gefprooten  uit  onflerflyk  bloed , 

Wiens  bruidfchat  is  een  boog  en  flitfen ,  - 
Veeltyds  een  Frette  s  buuwlyksgift , 
Langs  de  adelyke  .zeef  gezift 

Waar  op  nooit  Woekerfielt  zyn  heblust  kwam  te  fpitfen. 

Ha 



e  e R  K  O  N S  T S  C Fï  1 L  DERS:  77 

Het  zvoiid  vérflrekt  ons  een  paleis ; 
De  hooge  heuvels,  en  de  laage  boschvaleien, 
Waar  langs  wy,  klauteren ,  of  ylings  nedergleien. 

Vcrfcbaffen  wildbraat-  na  den  eisch.  ' De  f  peer  past  onze  vuist ,  en  flyft  de.jagt  der  binden* 

Ook  wolf  en  zwyn ,  hoe  zuur  dit  klinkt  m  ''t  Maagden-oor  :■ Wy  volgen  opgeschorst  zo  fnellyk  voet  en  fpoor , 
Dat  zelfs  den  westen  wind  zig  nooit  durfde  onderwinden , . 

Ons  teagterhalen;ja  wel  ras  verliest  die  fchim 
Zig  in  de  haagen ,  ruigte ,  of  klim : 

Ook  pan  en  zyn  gevolg ,  gehoor nt  en  ftraf  van  fpieren , 

En  taaigefenuwt ,  welke'  omflreeks  de  Nymfen  gieren,. 
Gelyk  de  Wespen  om  den  versch  gezetten  roomy 

Verflrekken  wy  tot  fchroom , 
Wanneer  wy  tuk  op  wraak  de  javelynen  vellen  5 
En  dat  belust  gejpuis  in  arremmoede  knellen. 

Wy  baaden  in  Meanders  Vliet, 

h%  flille  Meeren,  .in  de- bronnen  der  Waranden v 
Wyl  op  dien  oogenlust  de  Saters  watertanden, 

Welke  ons  onfchuldig  naakt  beloeren  in  'tverfchiet ; Doch  door  V  gekraak  der  breede  blaaden, 

Die  geile  hinderlaag  op  't  onverziens  verraadem 
Als  dan  ontwippen  wy-  die  plas, 

Wyl  V  vloeibaar  zilver  brwscht  met  onze  fpyt  verlegen :  - 
Doch  fchoon  die  Brongodes  ons  fchaduwt  met  een  regen , 
.  Helaas  l  het  blanke  naakt  flr  aalt  lang  door  V  fchynent  glas 
Van  V  dunne  wat  er  floers,  gelyk  als  Venus  roozen, 
Qedroopen  in  een  bronr  uit  frhaamte  frisfcher  bloozstu 

**********  T  Mka& 
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Maar  fchoon  wy  Jovis  Wicht  in  Jchoonheid  en  in  leest 
Niet  wyken,  ja. veel  eer  vertrotfen^ 

Zyn  we  egt  er  onbevlekte  en  ademende  rotfen, 
In  't  minst  ver  dartelt,  noch  ent geest , 

Zo  zuiver  als  het  wit  der  blanke  Leelibloemm, 
Foor  dat  .  .  .  .  maar  V  past  geen  Maagd  baar  kuisheid  tt 

beroemen. 

Ei  lieve  wyst  ons  eens  de  Luchtflreek ,  V  Woud,  ofrt  Plyn, 
De  fcbuilplaats  van  die  fnelle  Tryn, 

Het  woelent  Maagdenheir  dier  rennende  jimafoonen? 
„  De  Dicht-  en  Schilderkonst  zyn  V  naaste  om  die  te  tomen? 

Den  groote  Konflfchilder  Gerard  Hoet,  uitge- 
put beide  door  zo  veele  byftergroote  Werken,  als  door 

de  fpons  van  zyn  hooge  Jaar  en  ,  lei  het  fterfelyke  neder 

in  's  Gravenhage  ,  op  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert 
Zeven  en  dartig. 

Piet  er  van  Kuyk,  gebooren  in  's  Gravenhage, 
in  den  Jaare  Duizent  Seshondert  Zeven  en  tachentig,  is 
een  waardig  Leerling  van  den  geeft-  en  konftryken  Hifto- 
riefchilder  Matheus  Ter  westen.  Die  Konftenaar 

fchildert  van  's  gelyken  Hiftorieit-ukken  op  een  vallen 
trant;  en  is  daarenboven  een  braaf  Graveerder  en  Etfer. 
Ook  is  hy  gezegent  met  een  konftgeneigde  Dochter,  ge- 

naamt  Maria  van  Kuyk,  gebooren  in  's  Gravennage, 
op  het  Jaar  Duizent. Zevenhondert  Eif,  welke  niet  alleen- 
3yk  zeer  fraai  Graveert ,  en  verwondenlyk  Etft .,  maar 
insgelyks  zeer  meefterlyk  tekent,  een  zeidzaame  hoeda- 

nigheid welke  juift  by  alle  Graveerders  en  Etfers  niet 
i  werd 
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werd  gevonden.  Daarenboven  heeft  die  Konftenaar 
Boch  twee  konftlievende  Zoonen  ,  genaamt  Pi  eter 

Joh a n n es-  en  K'arel  van  Euyk,  welke  mee de  Schilderkonft  oefenen  ,.  en  gelukkiglyk  in  dezelve 
vorderen,  en  dagelyks- hooger  en  hooger  opklimmen. 

Het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Zeventien  ,  vertoont 
@ns  den  Schilder 

Jakob-  Schalken,  gebooren  over  Maas;  doch 
waaromüjreeks  ,  en  op  wat  Jaar  ,  konnen  wy  niet  zeg- 

gen. Hy  was  een  Leerling  van  zyn  Oom  Godefrted 
Schalken  ,  zo  berucht  wegens  zyne  met  kooit  en 
©ordeel  gefchilderde  Nachtlichten  ,.  Hiftorieftukkeu, 
en  Konterf ytfels ,  wiens  fchilderwyze  die  Jakob  aar- 
diglyfe  heeft  nagevolgt ,  en  gelukkiglyk  geflaagt  in  dien 
ferant. 

Op  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Achttien  ,  wierd 

de  Naamlyft  van  de  's  Gravenhaagfche  Konll-maatfchappy 
verheerlykt  door  den  grooten 

Pe'Ll  e  gri  n  o-,  een  Italiaan  by  geboorte,  en  een. 
Hiftoriefchilder  by  beroep  >  die  zeer  veele  groote  Wer- 

ken, Platfonds,.  Kamers,  Sehoorfteen-  en  Deurflukken 
heeft  gefchilderü ,;  zo  in  Engeland ,  Vlaanderen  ,  Bra- 

bant ,  als  in  ons  Gemeenebefh  Ik  zal  den  Lezer  een 
byzonderheid  betreffende  dien  KonnTchilder  voordirTchen*, 

tot  eer*  bewys  van  deszelfs-  edelmoedigen  geeft. 
Het  Brouwers  Gilde  tot  Antwerpen  ,  had  Jaaren  en. 

Dagen  de  KonUfchilders  op  den  tuil  gehouden ,  in  ver- 
wachting om  een  Schoorfïeenftuk  te  fehilderen*  voor  die 

Wemoute  Broederfchap.  Op  dat  gulde  Vlies  hadden  ge* 
23Sf  ia  ds  vooüijge?  als,  in  de  tegenwoordige  Eeuw, 

de 
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-de  Ilifcoriefchüders  Eykens,  van  Schoor,  v a m 
Opstal,  van  Hal,  Lyssens,  en  anderen ,  welke 
Schilders  dagelyks  fnorden  na  de  Granaat  ,  het  Rams- 
hoofd,  het  Schutters  Hofke,  .en  diergelyke  Bierkaftele- 
nyen  ,  om  langs  herhaalde  teugen  hun  , Hof  .te  maken 
by  de  Dekens  van  het  Brouwers  Gild..,  , en  hulde  en 
manfchap  te  bewyzen  aan  die  Dollemans  uittrekfels  van 

ongekookte  Granen;  doch  te  vergeeffch.  By  's  men- 
fchen  geheugen  had  de  dood  nooit  zulk  een  vruchtba- 

ren Oogft,  als  geduurende  die  Schilders  Vryagie  na.^dat 
Schoorileeniluk  ,,  (gedankt  zy  de  ingulping  der  Ant- 
werpfche,  .Verkens  Leuvens,  en  andere  Bieren)  en  het 
Gemeenebeil  der  Hifloriefchilders  ftont  reeds  te  wiege- 

wagen op  eene  poot .,  gelyk  als  een  viflchende  Reiger, 
toen  Pelleg.rino  zich  gelukkiglyk  opdeet ,  tot  be- 

veiliging van  het  ichaars  getal  overgebleevene  Hovelin- 
gen aan  Sint  Lukas  Hof.  Die  Pellegrino  was 

het  gelukkig  Paard  dat  het  Belegert  Troijen  veroverde, 
en  de  zo  lang  geliefkoosde  Bruid  van  het  Brouwers 
Schoorfteenfluk  fchaakte  met  een  bajonet  op  de  tromp. 
Dat  fluk  wjerd  hem  aanbeflelt  .te  fchilderen ,  en  hy  vol- 

tooide het  zelve  in  den  beginne  tot  genoegen  van  het 
Gild. 

Doch  niets  op  deeze  ondermaanfche  weereld  is  meer 
veranderlyk  als  een  doosje  met  Ruspen  ,  en  een  Ant- 
werpfche  Brouwers  Maatfchappy.  Onvoorziens  wiérd 

'er  by  de  gefcharleide  Dekens  van  dat  Gild  een  figno- 
rjale  „Vergadering  belegt,  ten  allen  ongelukke  na  Beurs- 
tyd. ,  als  wanneer  dat  Schoorfteenfbuk ,  alhoewel  reeds 
betaald   en    goedgekeurt  ,    op   nieuws   wierd   onderzogt 

met 
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met  verglaasde  blikken.  De  oordeelkundige  Dekens  ont- 
dekten noch  wel  zo  veele  feilen  op  dat  Schoorfteen- 

ftuk  ,  als  'er  vlakken  zyn  ontdekt  in  de  ronde  tronie 
van  de  volle  Maan:  waar  op,  na  een  wyze  overweging, 
die  Parlementsvergadering  uitliep  in  dit  beflüit.  „  Dat 
,,  den  Knaap  van  het  Brouwers  Gild  zou  werden  af- 
„  gevaardigt  aan  den  Konilfchilder  Pellegrino, 
„  by  wyze  van  een  Afgezant  9  met  bevel  ,  dat  die 
-,,  bovengemelde  Pellegrino  zich  zou  hebben  te 
-„  vervoegen  op  de  Gildekamer  der  Heeren  Brouwers, 
•5,  voorzien  met  zyn  gewoon  Palet  ter  grooté  van  een 
-,,  gemeen  e  Theetafel ,  Borffcels  ,  Penfeelen  ,  Verwen , 
-3,  benevens  een  Stoopsfles  met  Terpentynwater  ,  om 
^  zekere  het  oög  beledigende  misilallen  te  hervormen  op 

•„  dat  Schoorfteemiuk." 
Den  Italiaan  ontfing  dien  lispenden  Afgezant  met  een 

fiere  verontwaardiging  *  en  hy  vaardigde  hem  af  met 
dit  Lakoniefch  befcheidt.  „  Zegt  aan  uw  Heeren  en 
■5,  Meefters  *  dat  een  Konilfchilder  zich  niet  laat  ge- 
■„  bruiken  gelyk  als  een  Brouwers  Paard  ,  en  dat  de 
„  Dekens  konnen  voldaan  met  my  het  Schoorfceenfluk 
,,  te  rug  te  zenden  ,  het  zy  door  u  ,  of  door  eenig 
„  lafldragent  fterveling,  onderworpen  aan  het  Brouwers 
,ï  Gild.  Dat  ik  op  deszelfs  ontfangft  ,  de  voor  dat 
,-,  Schoorfteenftuk  ontfangene  kontanten  ,  niet  alleen- 
„  lyk  weer  zal  ter  hand  Hellen  aan  den  Afgezant  van 
-„  die  Maatfchappy  ,  maar  insgelyks  aan  den  zelveïi 

%  doen  geven  een  dozyn  goude  Piftoolen  ,  'tot  een 
5,  gefchenk  aan  het  Brouwers  Gild  ,  om  daar  langs  te 
.-„gedenken  aan  de  heusheid  van  Pellegrino,  óie 

*        *        4       *        *       *  vinh 
#f         *         3ff         *        .£f  .59     AlCli 
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„  zich  voor  eenmaal  wel  heeft  willen  verwaardigen  van 
„  een  Schoorfteenft.uk  te  maaien  voor  dat  onerkennent 

„  Broederfchap :" 
Den  Knaap  van  het  Brouwers  Gild  ,  vertrok  zich 

op  zyn  ofïenleere  Hoeven  *  na  den  ontfangft  van  dat 
Icaliaanfch  bericht.  Hy  dcet  verflag  van  zynen  Laft- 

brief  ,  en  van  P  e  l  l  e  g  r  i  n  o  's  andwoort  ,  in 
welfpreekende  bewoordingen.  En  ,  achtervolgens  den 
inhoud  van  de  Brouwers  Kronyk,  zaten  die  fignoriaale. 
Dekens  te  kyken  op  dat  onverwacht ,.  doch  niettemin, 
v/el  verdient  Relaas  ,  als  of  de  vliegende  Kalander  was 
geiTort  op  hunne  Tarwzoiders  Sprinkhaans  gewyze  :  en 
dat  noch  daarenboven  hunne  Oiifants,  Rollen,  bevoegde. 
Rypaarden  voor  den  Finlandfchen  Reus ,  Kajaan  ,  waren 
in  dienfr,  getreden  by  den  Pretendent,  en  onder  deszelfs 
governo  verfmacht  by  gebrek  van  Haver  ,  uit  fchaars- 
heid  van  Hooi ,  en  door  een  overvloed  van  gezweepte 
vermaningen. 
Philippüs  van  D  yk  ,  beroemt  Hiftorie-  en 

Konterfytfelfchilder  ,  in  's  Gravenhage  ,  heeft  in  dat 
voorensgemelt  Jaar  zynen  naam  getekent  in  het  Boek 
van  de.  loflyke  Konftmaatfchappy.  Zyn  Leermeelter  is 
geweelt  deri  beroemden  Konterfytfelfchilder  Ar  n  o  l  d 
Boonen  ,  en  men  vermag  te  zeggen  met  waarheid, 
dat  die  van  Dyk  een  Leerling  is,  waardig  dien  Meeiler, 
rifum  teneatis  amicn 

Op  den  Naamlyfl  zyn  opgetekent  in  het  Jaar  Duizent 
Zevenhondert  Achttien,. 

N.  Serin,  een  Gentenaar,  aldaar  gewonnen  en  geboo- 
ren  ̂   berucht  als  Schilder  van  welgelykende  Konterfytfels. 

JJen^ 
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Hendrik  BreYj  gebooren  in  's  Gravenhage » 
op  het  jaar  Duizent  Seshondert  Twee  en  tachtig  ,  is 

een  Leerling  geweefl  van  JawdeBa"an,  die 
eenige  braave  Konterfytfels  fchilderde"  na  's  Meefters  trant. Het  laatfte  Lot  onderfchepte  dien  jongen  Koriftfchiider 
in  zyn  Lentejaaren  ,  namelyk  ,  in  het  jaar  Duizent 
Zevenhondert  Vyf  ,  berucht  wegens  de  Vergooding 
van  öen  Keizer  Leopoldus  ̂   en  de  Krconïng,  van  zyn 
Zoon  jofeph  den  Eerfte  ,  die  op  het  jaar  Duizent 
Zevenhondert  Elf  zyn  Aardfche  Staten  verwiffelde. 

In  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Negentien,  zegen- 

praalde  de  Naamlyrl.  van  de  's  Gravenhaagfche  hooge 
School  der  Schilderkonft.,  met  den  naam  van 
Johan  van  Huchtenburg,  die  Nederlandfche 

Bourgonjon  in  Veldflag-en  en  Belegeringen  ,  kwam  eens 

"kyken  wat  'er  te  doen  viel  in  de  Brouwery  des  Wee- 
relds  ,  op  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Vier-  of  Ses  en. 
veertig.  Hy  was  te  gelyk  zyn  Vaders ,  en  een  Haar- 

lems Kind  ,  die  by  den  eerilgenoemden  wierd  onder» 
wezen  in  de  beginfels  der  Teken-  en  Schilderkonïï.  In 
de  Lente  van  zyn  jeugd  gevoelde  zich  die  braave 
Kondlieveling  zo  ilerk  ,  dat  hy  zyn  karavaan  ontgon 
tna  Italien  ,  en  ontmoete  zyn  en  geliefden  Broeder 
Jakob  van  Huchtenburg  te  Romen,  zynde  dien 
laatflgenoemde  een  wakker  Schilder  van  Roomfche  Ge- 
zigten ,  Landfchappen  en  Dieren  ,  en  een  Leerling  van 
Niklaas  Berchem. 

Na  een  geruime  tyd  zich  te  hebben  onthouden  te 
Romen,  vertrok  hy  na  Parys  ,  alwaar  hy  vlytiglyk 
'het  Konflpenièel   oefende  ,     onder  het  bellier  van  den 

?fc  *  $f?  %  3jf  &       '  H  XTOf, 

*     *?      #      *      *       ̂   vci 
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vermaarden  Bataillefchilder  Anthony  Francois 
vander  Meulen,  een  der  beruchtfïe  Schilders 

zyner  Eeuw.  In  het  Jaar  Duizent  Seshondert  Zeventig, 
kwam  Joiian  van  Huchtenburg  zachtjes  neer- 
waards  glyden  na  de  Vereenigde  Nederlanden  ,  in  welk 
gezegent  Gemeenebefl  hy  zich  heeft  beroemt  .gemaakt 

door  zyne  overheerlyke  Konlïta-fereelen.  Den  Franfche 
Alexander,  den  glorieryke  Prins  Eugenius  van  Savoijen, 

erkende  's  Mans  zeldzaame  verdienfte  ,  te  gelyk  door 
den  wierook  van  lof  ,  en  door  het  goud  van  beloo-. 
ning  ,  welk  gefpan  juift  niet  altoos  is  vereenigt  aan  de 
Hoven. 
Na  dat  die  wakkere  Johan  van  Huchtenburg 

een  grooter  getal  van  Veldflagen  had  gefchildert  ,  als 
alle  de  aloude  Romeinfche  Werelddwingers  hebben  be- 
vogten  ,  wierd  de  dood  al  dat  fehieten  en  Heken  wars. 
Dat  fpook  daagde  dien  gryzen  Jan  uit  tot  een  Twee- 
gevegt,  die  zulks  aannam,  en  het  lot  van  Breaute  trof, 
dat  is ,  hy  wierd  by  dien  verfchrikkelyken  Koning  ver-. 
Hagen.  Ily  hemelde  in  de  Hooimaand,  tot  een  bewys,. 
dat  den  Menfch  hooi  ,  en  zyn  Leven  gras  is  ,  in  het 

Jaar  Duizent  Zevenhonder-t  Drie  en  dartig  ,.  in  de  Stad 
van  Amfterdam. 

Antony  de  Waard,  is  een  Hagenaar ,  die  een 
Reis  ondernam  na  Vrank ryk,  alwaar  hy  zich  naarftiglyk 
bevlytigde  in  de  Teken-  en  de  Schilderkonfl.  Op  zyn 
wederkomH  in  de  Nederlanden  ,  heeft  hy  veele  Hifto- 
riellukken  ,  Konterfytfels  en  Landfchappen  gefchildert, 

in  welke  loflyke  bezigheid  hy  noch  dagelyks  blyft  vol- 
harden. 

Op 
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Op  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Een  en  twintig , 
toen  de  Vrede  wierd  getekent  by  den  Koning  van 

Zweden,,  en  den  Czaar  van  Moskovien  ,  tekende  een 

Italiaanfche  Jood  zynon-  naam  in  het  Geheugboek  van 

de  's  Gravenhaagfche  Konft-maatfchappy. 
N.  pARPi,  die  Borger  van  Jeruzalem  is  te  gelyk 

een  Eo^iiichilder  en  Konftmakelaar ,  woonagtig  tot  Am- 
fterdam.  Ook  bezit  hy  een  fraai  Konftkabinet  van  Schil- 

deryen ,  Tekeningen  en  Prenten  ,  waar  van  wy  voorne- 
mens zyn  te  gewragen  in.  zyn  Kond:,-  en  Lezensbyzon- 

derheden. 
Op  het  Jaar  Duizent  Zevenhonderd  Twee  en  twintig» 

heeft  zich  als  Konftfchilder  aangegeven^ 
N,  Kinderman,  die  Konftfchilder  is  ons  al  om- 

mers.  zo  onbekent,.,  als  den  beroemde  Mare  di  Fiori, 
alhoewel  dien  eerfte  Bloemfchilder  is-  geboortig  van  Praag 
in  Bohemen  ,,  en  den  laatftgemelde  het  eerfte  daglicht, 
befchouwdè  te  Romen  in  Italien.  Uit  dien  hoofde  zal 
ik  noch  een  onbekende  Zuidkuft  aandoen,  getytelt, 
Leonard  Francois  Louis  ,  achtervolgens  het 

aan  my  opgegeven  bericht ,,  een  braaf  Konterfytfelfchil- 
der,  en  een  Franfchman,  het  eerile  heeft  hy  de,  Konft, 
en  het  laatfte  die  Luchtflreek  te  danken. 

Daniel  Marot,  Junior ,  gebooren  in  's  Graven- 
hage  ,  op  het  Jaar  Duizent  en  wederom  etcetera.  Die 
Schilder  is  een  Leerling  van  zyn  Vader,  die  alles  fchil- 
dert  wat  hem  voorkomt  ,.  waar  over  ik  ben  beducht, 
dat  wie  alles  poogt  te  omvatten  ,  alles  komt  te  verhe- 

zen. Echter  zyn  deeze  alhier  ter  neer  gefteït  ,  Salvo 
Meliori ,,  dat  is  ,    in  hoop  van  een  nader  en  meer  vol- 

*         *  ****,-  (4/>Pt1 

*****       3  Q.OU> 
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doende  bericht,  zynde  ons  algemeen  -oogwit,  een  ieder 
het  zyne  te  geven,  en  niemant  te  beledigen. 

N.  van  He ems  ,    die  Konftfchilder  is  geboortig  uit 
Rotterdam,  en  was  een  Zoon  van  een  Lyftemaker,   die 
zeer   natuurlyk    de    Kabinetitukken    kopieerde  van   den 
Ridder  Adriaan,   en  van  deszelfs  Broeder  Pieter 
vander  Werf.     Als   ik   zeg,    „   dat  hy  de  Konft- 
,„  tafereelen   van   dat  doorluchtig  Broederpaar  natuurlyk 

..,,  kopieerde ,"  benadeel  ik  geene  Waarheid  in  het  alder- 
geringfL     Geen  gering  getal  van  geduchte  Nederlandfche 
Konilkoopers  is  die  waarheid  bewuft,  v/elke  Herdoopers 
met   die   konfliglyk  gekopieerde  Tafercelen  by  N.  van 
H  e  e  m  s  ,     de    fchemerende  blikken  der  halfgebakken 
Konfïiievenden    hebben   verfchalkt  ,     en   aan    dezelven 
Knollen  in  de  hand  geftooken  ,    in  ftee  van  Limoenenc 

..,,  Is   een  behandeling  van  dien  aardt  geen  fchelmftuk  ? " 
zal  ons  veelligt  een  eerlyk  Man  voorhouden  ,    by  wyze 
van  een  vraagpunt.     Ja,   is  ons  andwoort ;    „  doch  de 
.,,  Reden  en   het  GewifTe  zyn  zo  heilig  ,    dat  de  alder- 
.„  grootfle  fhoodheden  fleeds  werden  aangemoedigt  on- 
..„  der  dien  dekmantel  en  die  koleur. 

•  Sommige  misdaden  gaan  niet  alleenlyk  veeltyds  voor 
onfchuldig  door,  maar  veroveren  dikmaals  Eere,  Ryk- 
ctommen.  en  een  grooten  naam,  als  wanneer  zy  werden 

in  't  werk  ge'iielt  met  pracht,  en  by  een  grooter  getal, 
töt  een  hooger  trap  van  fnoodheid  verheven  dan  anderen. 
Cp  óie  wyze  werden  openbaare  Rooveryen  en  Plonde- 
ringen  getytelt ,  adelyke  verrichtingen ;  en  onrechtvaar- 

dige bezitnemingen  van  gantfche  geweften,  werden  veel- 
tyds verheerlykt  door  de  Eerbenamingen  van  rechtmatige 

Veroveringen.  N.  Br  e- 



d^r  KONSTSCHILDEKS.  '{Sjr 

N.  Br eda al  ,  die  Schilder  is  gebooren  tot  Ant- 

werpen ,  en  is  een  braaf  Konftenaar  in  't  verbeelden  van 
aangename  Ryngezichten ,  in  de  manier  van  H e r ma n 
Zachtleven. 

Jaques  de  Roore,  gebooren  in  Antwerpen ,  op 
Met  jaar  Duizent  Seshondert  en  etcetera,  is  een  heerlyk 
en  beroemt  Hifloriefchilder  v  wiens  Konft  en  Levensby- 
zonderheden  by  ons  elders  zyn  aangehaakt  gelyk  als  den 
konftlievenden  Lezer  zal  blyken. 

De  Naarnlyft  van  bet  Jaar  Duizent  Zevenhonderd  Vyf 
en  twintig,  is  getekent  met  den  naam  van 

Abraham  C  ar r e  ,  gebooren  in  's  Gravenhage ,  op 
het  Jaar  Duizent  en  wie  weet  hoe  veel.  Die  Konft- 
fehilder  is  onderwezen  by  zyn.  Vader  Hendrik 
Carré,  onder  wiens  Leer  tucht  hy  een  braaf  Schilder 
is  geworden.. 

Het  Schilderboek  van  's  Gravenhage  geeft  ons  op 
bet  Jaar  Duizent  Zeyenhondert  Vyf  en  twintig  ,  den 
naam  van 

Hendrik  Carré,  Junior  ,  die  Konftfchildër  is 
een  Broeder  van  den  bo vengenoemden  Konftenaar  ,  en 
is  Hof  fchil  der  ge  weeft,  by  den  overleden  Koning  van 
PruifTen  ,  tot  Beriyn,  (Na  het  overlyden  van  dien 
Vorii ,  begaf  hy  zich  met  der  woon  tot  Alkmaar ,  be- 

roemt by  den  Tytel  van  het  Noordhollandfch  Hof,  we- 
gens de  befchaafdheid  en  de  wellevendheid  van  deszelfs 

Inbcorelingen  en  Inwooners,  alwaar  hy  is  overleden,) 
Matheus  Verheyden,  gebooren  te  Breda,   in 

ket  Jaar  Duizent  Zevenhondert  ,     is  een  verdienftig  en  - 
konitryk  Hiftorie-  en  .Konterf ytfelfchilder  7  wiens  Konter-- 

fVfc. 
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fytfels  aangenaamlyk  zyn  gefchildert  in  den  verheven 
trant  van  Gaspar  Netscher,  aan  welken  laatftge^ 
melden  Puikl^onilenaar  deeze  onderhande  zynde  Konft- 
fcofFe  ons  dikmaals  gelegendheid  verfehaft  te  moeten 
Q-cdenken.     Die  Konftfchilder  Matheus  Verheyden o 

oefent  zich  dagelyks  in  de  konil ,  niet  zonder  roem  en 
goedkeuring  aller  konillievende  Liefhebbers,  en  oordeel- 

kundige Konftkenners. 
Op  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Een  en  dartig, 

toont  ons  den  Naamlyfl  der  's  Gravenhaaglche  Schilder* konft-maatfchappy , 
P  i  e  t  e  r  van  Cal,  een  Leerling  zyns  Vaders , 

zynde  den  eerflgenoemde  een  konflig  Miniatuurfchilder 

geweefl  ,  die  in  zyn  Geboortewieg  's  Gravenhage  is 
overleden-,  op  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Acht  en 
dartig. 

N.  Keller,  is  gebooren  in  Switfcherland ,  een 
Luchtftreek  zo  befaamt  -door  zyn  hooge  Bergen  en  laage 
Dalen  ,  gelyk  als  de  Fortuin  eens  Konflfchilders  is  on- 

derhevig aan  de  loftuitingen  der  konftkennende  Lief- 
hebbers ,  en  aan  de  verachting  der  onkundige  Buffels. 

Die  Keller  is  een  Hiflorie-  en  Landfchapfchilder, 
welke  dubbelde  Kond  hy  noch  dagelyks  werkflellig 

maakt  ,  beide  met  roem  en  voordeel  ,  's  Konftenaars doelwit. 

Op  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert  Zeven  en  dartig, 
wierd  den  Naamlyfl  van  de  Konflfchilders  hcoge  School 
vereert  met  de  Infchryving  van 
Augusty-n  Terwesten,  die  konflgeneigde 

Zoon  van  den  hoogverheven  Hiiloriefchilder  Matheus 

Ter- 
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Ter  westen,  is  gebooren  in 's  Gravenhage ,  op  het  Jaar 
Duizent  Zevenhondert  Elf,  een  noodlottig  Jaar,  met  een 
zwarte  kool  getekent  wegens  het  verdrinken  van  den  Prins 
van  Vriesland  in  het  zogenaamde  Hollandfch  Diep.  Die 

jonge  Konftfpruit  is  een  braaf  Hiitorie-  en  Konterfytfel- 
fchilder ;  en  insgelyks  Mederegent  van  Pichiras  hooge 

School  in  's  Gravenhage. 
N.  Wolters,  een  Hifloriefchilder ,  welke  heeft  ge- 

woont  in  Amfterdam  en  's  Gravenhage.  Die  Schilder  is  ge- trouwt  met  de  Dochter  van  Theodoor  van  Pee. 
N.  van  Pee,  een  beroemde  JConftfchilderes  in  Minia- 

tuurkon terfytfels  ,  welke  geen  ftroobreedte  behoeft  te  wy- 
ken  voor  de  zo  vermaarde  Signora  Rosalba,  Miniatuur- 
fchilderes  te  Venetien.  Het  fcheint  dat  de  Schilderkonil; 

erflyk  is  in  het  geflacht  van  de  van  Pee's  ,  gelyk  als  hand- 
taflelyk  blykt  aan  haar  Vader ,  Grootvader ,  en  meer  anderen. 
Jakob  Jan  Nachenius,  is  een  Hagenaar 

by  geboorte  ,  en  een  Leerling  van  den  konftverheven 
Matheus  T  e  r  w  e  s  t  e  n.  Die  Konftenaar  is 

geen  onverdienitig  Hiftorie-  en  Konterfy tfelfchilder ,  wel- 
ke de  Schilderkonil  naftapt  met  lange  fchreden. 
De  Gebroeders  Carré  zyn  Hagenaars ,  en  Konft- 

fchilders  ,  welke  beide  de  Schilderkonil:  ook  hebben  ge- 
leert  en  beftudeert  by  hun  Vader  Hendrik  Carré, 
en  geen  geringen  voortgang  in  dezelve  hebben  gedaan. 
Dat  braaf  Broederpaar  fchildert  Hiftorieftukken  ,  Land- 
fchappen ,  Schilderyen  van  de  Doorzigtkunde  ,  Gebou» 
wen,  en  diergelyke  grootfche  Voorwerpen. 

N.  Denner,  is  een  groot  en  vermaart  Konterfytfel- 
fchilder  by  Pieter ,  en  een  klein  en  onberoemtPortretfchilder 

******  ^ 
******  uj 
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by  Paulus;  daar  in  gelyk  aan  zeker  Hoogleeraar  in  Londen  , 
die  by  den  eenen  doorging  voor  een  weergaloos  Wysgeer, 

en  by  den  tweeden  wierd  geboekt  'voor  een  voMlrekte  Zot. Wat  die  N.  Denner  belangt,  zal  ik  myn  gevoelen 
verklaren,  en  zeggen ,  dat  als  wanneer  men  de  zaak  Haat  in 
de  befte  vouw,,  hy  een  tainelyke  Troniefchilder  isr  maar 
dan  is  alles  gezegt.  Het  overige  belangende  tot  de  Tronie  y. 
als  een  Paruik,  Hoofdhaair,  Hoed  of  Muts,  tekent  en 
fchildert  hy  zo  weergaloos  liegt,,  dat  het  een  iegelyk  vry- 
ftaat  van  uit  te  roepen,  „  geeft  acht  Jongens,  doch  we- 
„  derhoud  u  van  te  lagchen ,  den  f  Aap  van  Buffelmacio 

„  is  geklautert  op  een  paar  hoogduitfche  Schilderftelten." 
Het  gaat  thans  in  het  derde  Jaar ,  zegt  den  Schryver  van 

deeze  bladen ,  dat  ik  drie  Konterfytfels  heb  gezien ,  gefchil- 
dert  by  dien  N.  Denner,  ten  huize  van  den  Konftfchilder 
Theodoor  van  Pee,  tot  Maarflen.  Het  eerfte  ver- 

beelde een  Tronie  zylings  gefchildert ,.  by  Denner  gety- 
telt,  zyn  gemeene  manier,  ook  was  die  manier  niet  veel 
verhevener  als  het  gemeen.  Het  tweede  ftuk  was  het  Kon- 
terfytfel  van  Denners  Gemalin y  by  hem  gedoopt  zyn 
ruuwe  manier;  doch  waarom  dus  gedoopt,  zal  zelfs  geen 
hedendaagfche  Batus  klappen.  Dat  Konterfytfel  verbeelde 
een  flompe  hoogduitfche  Tronie ,  met  een  opgefchorile 
neus,  en  een  paar  groote  blikken ,  een  aanzienlyke  onder- 

kin ,  benevens  een  ftuk  van  een  miitekent  lighaam.  Op 
het  voorhooft  zag  men  een  klomp  effentjes  gebrooken 
fchulpwit  geplaatfl ,  welk  misplaatit  hoogfel  te  dier  plaats 
het  zelfde  uitwerkfel  deet  ,  gelyk  als  een  krophals  een 
Tirolfche  Juffer  verciert;  zo  het  eerfte,,  als  het  laatfte, 

is 
t 

*  Ziet  KAREL  VERMANDERS  Befchryving  der  ïtaiiaanfche 
Xonftfchilders,  Bladzy  33,  derde  Kolom. 
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is  en  was  misftal  in  de  Natuur.  Het  derde  Konterfytfel  , 
of  liever  een  Kop  ,  was  den  Man  zelfs  ,  gedoopnaamt 
N.  Denner,  een  vooze  Tronie,  netjes  gefymelt, 
liegt  gekoloreert ,  en  gedekt  met  een  muts ,  welke  op 
dat  hoofd  pafte,  gelyk  als  een  tang  op  een  Varken,  of 
een  ftormmuts  paft  op  een  mier.  Den  konftlievende 
Konftichilder  T.  van  Pee  had  dien  laatften  kop  ver- 
ftandiglyk  opgeflooten  in  een  cierlyk  konftkasje ,  waar- 

fcheinlyk  uit  voorzorg  op  dat  'er  de  honden  niet  tegen  zou- den baüen ,  ziende  een  hoofd  zonder  hals ,  waar  aan  niets 

ontbrak  als  een  zilvere  fchotel ,-  om  het  hoofd  van  Johannes 
den  Dooper  te  verbeelden  in  een  nootehoome  kift. 

Te  Rotterdam  heb  ik  gezien  het  Konterfytfel  van  een 
ïërfch  of  Schotfeh  Koopman,  by  dien  N.  Denner  gefchil- 
dert  levensgroote ,  tot  aan  de  knien.  De  Tronie  geleek 
dien  Koopman,  (kt  is  de  waarheid:  doch  het  kleed  trok 

natuurlyk  op  een  houte  wammes; '..zulks  is  geen  leugen. 
Den  gefchilderde  das  van  dat  Konterfytfel'  geleek  noch  na lynwaat,  noch  na  kameryks  linnen,  noch  na  neteldoek, 
noch  na  kat  in  de  zak,  noch  na  bylevelts  doek;  met  een 
woord,  die  das  fcheen  een  nieuwe  fabryk,  als  ook  de  zo- 

genaamde lynwaate  hembdsmouw  ,.  welke  fcheen  t'  za- 
mengeftelt  uit  een  onvervalfcht  fchulpwit ,  en-  uit  Ultra- 
maryn ,  om  ons  van  het  woord  Lampzwart  niet  te  bedienen. 

Het  fpyt  my  thans ,  zo  veel  Schrifts  te  hebben  verfpilc 
op  een  voorwerp,  in  veele  deelen  aan  een  Vuurpyl  gelyk. 
Ik  zeg  ,  aan  een  Vuurpyl  ,  die  aangezet  by  zalpeter9 
zwavel,  en  houtskool,  en  na  de  konft  geboort ,  lucht- 
waards  ftuift,  en  de  oogen  des  Toekykers  verrukt  voor 
eenige  oogenblikken.    Doch  na  het  geven  van  een  dofte ******      r>  tW 

*    *    *     *    *    *  s  por. 



91 

Korte  LEVENSSCHETS 

pof,  daalt  hy  zo  fchielyk  neerwaards,  dat  het  de  Aaa- 
fchouwers  naauwelyks  heugt,  van  dat  Konftvuur  te  heb- 

ben zien  op  waard  s  fteigen. 
Dirk  Herman  Kuypers,  gebooren  in 

's  Gravenhage  ,  op  het  Jaar  Duizent  Zevenhondert 
Negen.  Die  Konftenaar  is  een  Leerling  van  Matheus 

Ter  we  sten  ,  en  een  braaf'  Hiftorie-  en  Konterfyt- 
felfchilder  ,  welke  tot  noch  toe  ademhaalt  onder  het 
getal  der  levende  Adamieten. 

En  met  deeze  eindige  ik  myne  Naamlyfl  der  Konft- 
fchilders  ,  welke  Haan  aangetekent  in  het  Boek  van 

de  Schildermaatfchappy  in  's  Gravenhage.  Laaiende  de 
ander  die  'er  volgen  zullen  voor  myne  Naneeven  over. 
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KONSTSCHILDERESSEN, 
KA.REL    de    MOOR 

HISTORIE- en  KONTERF YTSELSCHILDER. 

N  S  is  een  foort  van  Achtbaarheyt  bekent , 

onafhankelyk  van  de  "Fortuin.  Ik  zeg  een zeker  aanzien ,  het  welk  den  Menfch  fchynt 
ce  beftemmen  tot  groote  Zaaken ;  een  Waar- 

de welke  den  Menfch  ftelt  op  zich  zelven; 

als  een  U'ytdaager  vaneenalgemeene  Eerbiedenisj  en  een .    Vierde  deel.  A  hoe- 
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hoedaanigheyt  welke  hem  hooger  verheft  boven  zyn 
Tydgenooten,  als  de  Geboorte,  ja  zelfs  als  het  verdien- 
flige  hem  fcheen  te  belooven. 

Karehde  Moor^  Konflfchilder  en  Ridder,  is  hetbewys 
van  die  wonderfpreuk ,  een  Man  die  zelfs  voor  dat  hy  was 
veradelt  en  verhoogt  tot  den  Ridderftant,  by  den  Key- 
zervan  hetDuytfcheRyk,  enby  eeniegelyk  wiertgeëert, 
geacht ,  gelieft ,  en  by  wyze  van  fpreeken  geviert  en 
aangebeden.  Ook  zynde  veradelt  by  die  bovengemelde 
Majefteyt ,  gedroeg  zich,  die  groote  Man  als  vooren, 
Hy  was  en  verbleef  openhartig,  minzaam,  en  vriend- 
houdende  ,  waar  door  hy  zich  by  den  Ceder  en  den  Yfop , 
byHoog  en  Laag  zagt  gewilt.  Hoe  meer  en  hoe  nader 
men  hem  kende  en  behandelde,  hoe  meer  men  hem  kwam 
te  achten.  Gebeurde  het,  dat  hy  fcich  al  eens  al  te  ge- 

meenzaam fcheen'  te  gedragen  ontrent  zyn  Minder,  en 

uyterlyk'  af  te"  flappen  van  zyn  Voorrecht,  zulks  gefchie- de  wyl  hy  zyn  byzonder  Vermoogen  kende ,  namelyk 
van  altoos  na  kuil  en  keur,  en  als  het  pas  gaf,  zyn  Acht- 
baarheyt  te  konnen  hervatten.  Hy  was  vrolyk  van  in- 
borft ,  laghte  en  fchertfle  aangenaamlyk  ,  doch  immer 
met  waardigheyt.  Een  iegelyk  naderde  hem  met  geen 
minder  Vryheit,  als  omzigtigheit.  Zyn  Karakter  was^ 
adelyk  en  gemaklyk ;  en  hy  gewon  alle  Gemoederen  met 
Achting  voor  zyn  Perfoon  ,  in  het  byzonder,  en  met 

Vertrouwen  op  zyn  Deugd  ,  in  het  algemeen.  In  't 
kort,  Karet  de  Moor  vertoonde  zyn  Aanzien  zonder  dat 
de  Minderen  in  dien  fpiegel  hunne  Geringheit  konden 
bemerken. 

Dit  Karakter  is  by  my  afgefchetft,  na  het  leeven,alzo 
ïk  met  dien  beroemde  Hiflorie  en  Konterfytfelfchilderge- 
meenzaamlyk  ben  bekent  ge  weeft,  zo  tot  Leyden,  op 
deszelfs  Büytenplaats  tot  Warmont,  als  elders.   By  een 

dier ■ 
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dier  gelegendheden ,  befchonk  my  die  Konftryke  Ridder 
met  het  Conterfytfel  van  Jan  Steen ,  by  zyn  Édelheit  na 
'tleeven  gekonterfyt,zynde,  die  kluchtige  Jan  toen  ter 
tyd  oud  Vyf  en  Veertig  Jaar  en  eenige  Maanden.  Dat 
Konterfy tfel  gelykt  vry  Beter  na  Jan  Steen ,  als  het  Por- 

tret van  dien  Schilder  na  het  Oorfpronkelyk  gelykt,  in 
het  Schilderboek  van  Arnold  Houbraken,  in  wiens  Won- 
derfchriften  het  gros  der  Konterfy tfels  zo  natuurlyk 
munt  op  die  nagebootfte  Konftfchilders ,  gelyk  als  een 
broedfel  Kemphaanen  zweemt  na  zyn  gevederde  Ouders; 

en  by  die  Vergelykenis  zullen  wy  't  thans  laaten  berus- ten. 
De  heldere  Konft  ZonKarel  de  Moor ,  Ridder ,  verrees 

op  den  vyf  en  twintigfle  van  de  Sprokkelmaand ,  in  den 
Jaare  duyzent  feshondert  fes  en  vyftlg ,  in  het  beruchte 
Leyden,  een  Hooge  Schooi  töegewyd  aan  de  vrye  Kon- 
ften  en  aan  de  geleerde  Wetenfchappen  ,  dewelke  om 
flryd  haare  invloeiendheyt  hebben  medegedeelt,  aan  dien 
alom  vermaarden  Konftfchilder.  Zyn  Vader  dacht  hem 
■inden  beginne  te  laaten  ftudeeren;  doch  ziende  dat  den 
jarige  Karel  een  grooter  trek  had  tot  het  behandelen  van 
de  teken  als  tot  de  fchryfpen,  gaf  hy  hem  ten  laatften 
den  teugel  vry  zeggende ;  Wel  aan  laat  hem  dan  leeren 
tekenen ,  de  tekenhonfl  komt  te  pas  in  alle  Konjlen  en  We- 
tenfcbappen:  Daar  op  wiert  hy- toevertrouwt  aan  het  op- 
zigt  van  den  beroemde  Gerard  Bouw ,  by  wien  hy  zyh 
tyd  naarftiglyk  waar  nam^  en  zodanig  vorderde ,  dat  de 
Konftkenners  geen  gemeene  verwachting  kreegen  van  zyh 
toekomende  bekwaamheden. 

Naderhant  beftelde  hem  zyne  Ouders  by  den  vermaar- 
•denKonterfyter  .Abraham  van  den  Tempel ,  totAmfter- 
dam,  om  zich  te  gewennen  aan  een  kloeke  handeling 
van  het  Konfcpenceel;  doch  die  Konftenaar  ontviel  den 

A  2  Leer- 
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Leerling,  op  het  Jaar  duyzentfeshondert  twee  en  zeven- 
tig, waar  door  hy  wederkeerde  na  Leyden,  om  zich  ver- 

der in  de  Konft  te  oefFenen  by  den  beroemden  Konltfchil- 
der  Frans  van  Mieris.  Noch  begaf  zich  Kar  el  de  Moor 
na  Dordrecht,  by  den  Schilder  Godefried  Schalken^  waar- 
fchynlyk  ten  opzigte  van  deszelfs  vleyent  Penceel,  en 
niet  om  hem  de  Tekenkonft  af  te  zien,  dewyl  die  Schal- 

ken nooit  een  Tovenaar  is  geweeft  op  dat  kapittel 
Het  zou  een  weddingfchapzyn  van  den  Wysgeer  Xan- 

thus  om  de  zee  te  konnen  uytdrinken  ,  indien  wy  ons 
kwamen  te  ondervinden  om  de  heerlyke  Konftafereelen, 
van  dien  beruchte  Hiftorie  en  Konterfytfchiider,  te  willen 

befchryven  na  derzelver  inn'erlyke  waarde  en  verdienfte. 
Wy  zullen  dezelve,  dan  maargelyk  als  ter  loops  aanroe- 

ren met  onze  onmachtige  pen,  en  dien  Atlas  laft  over- 
laaten  voor  de  fchouders  van  onze  Naneeven. 

Het  Schoorfteenftuk,  op  het  Raadhuys  van  de  Stad 
Leyden  ,  bepleit  ftilzwygent  de  ongemeene  verdieniten, 
van  dien  Heer,  daar  op  ïs-hetftrafvonnis  van  Brutus  ver- 

heelt; die  zyne  twee  Zoonen  eerftgeftrengelykliet  gees- 
felen  en  toen  onthalzen,  dewyl  die  zich  in  een  eedge- 
fpan  hadden  ingewikkelt  met  de  Romeynfche  jeugd,  om  de 
Tarquynen  te  herftellen  in  hun  voorig  gezag.  In  het 
weezen  van  den  oude  Brutus  ziet  men  onderfcheide 

liartstogten  doorftraalen  ;  onder  dewelke  de  gramichap , 
en  een  foortvan  vernoegen,  in  het  aanfchouwen  van  de 
uytvoering  des  Vonnis,  uitblinkt;  de  wreedheit  vertoont 
zich  in  de  geftrenge  blikken  des  Scherprechters,  en  de 
hartvochtigheit  op  de  tronièn  der  toeziende  Romeynen, 
dewelke  dat  vonnis  niet  min  onverfchülig,  en  ontzet  van 

het  geringfte  medelyden'befchouwen  ,  als  den  Vader. 
De  houding  is  van  dat  ftuk  wonderlyk  waargenomen;. de 
beelden  zynfix  getekent ;  heerlyk  gekoloreert;  meeilerlyk 

be- 
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behandelt;  kortom  het  is  een  Schoorfteenftuk  geordon- 

neert  en  gepenceek  by  Kar  el  de  Moor  y  en  meer  vak'er 
niet  te  zeggen. 

Noch  heeft  dien  beruchte  Hiftoriefchilder  een  fchoon 

Altaartafereel  gefchildert ,  voor  de  Kerk  van  de  Eerwaarde 
Paters  Predikheeren  tot  Leyden.  Ook  is  er  een  kamer 
by  hem  geordonneert  en  gepenceek ,  verbeeldende  de  vro- 
lyke  hiftorie  van  Endimion  en  Diane,  tot  Haarlem,  ten 
Huyze  van  den  Heer  Pieter  Keteling;  welke  Konftftuk- 
ken  de  algemeene  goedkeuring  verdienen  ,  en  ook  heb- 

ben, by  alle  de  Verfïandige  Konltkenners. 
Maar  inzonderheyt  konnen  wy  dat  befaamt  Konftftuk 

niet  overllaan,  gefchildert  voor  den  Graaf  van  Sinfen^ 

dorf,  Afgezant  des  Keyzers  in  'sGravenhage,  welk  ta- 
fereel wy  eens  een  half  dozyn  uuren  hebben  befchouwt, 

zonder  dat  wy  onze  oogen  konden  verzaaden.  Op  dat 
Huk,  vier  en  een  half  voet  in  de  breedte  ,  en  ruim  vyf 
voet  in  de  hoogte  ,  had  hy  twee  Oorlogsblixems  van  de 
voorgaande  eeuw  gekonterfyt,  Eugeen,  Prins  van  Sa- 
voyen  ,  en  Churchil  ,  Hartog  van  Marleboroug , 

^vaardige  voorwerpen  voor  het  Kon ftpen ceel  van  Kar  el 'de 
Moor.  Eugeen  was  gezeten  op  een  witten  Spaanfchen 

Hengfl  gekleed  in  't  rood  Fluweel,  en  onder  het  Kami- 
fool  een  kuras;  Marleboroug  zat  op  een  fchoon  Bataille- 
paard  Ifabelle  koleur  ,  en  het  verfchiet  vertoonde  den 
Veldflag  van  Oudenaarden.  In  de  Wolken  was  een 

geeftryk  zinnebeelt  geordonneert ,  verbeeldende  de  vlug- 
ge Faam,  die  de-Krygsbedryven  der  Helden  aan  teekent 

verzelt  met  Pallas  en  Herkules  ,  welke  een  kwaaden 
Engel ,  ge  wapent  met  een  gebrooken  degen  ,  uit  de 
.lucht  neder  bonzen  ,  die  zyn  Jchil.t  verlieft  in  dien  val; 
en  zo  voorts.  De  Konterf  ytfels  van  die  twee  Helden 
waaren  zo  vleesachtig  en  zo  helder  van  koloriet;  de  Pa- 

A  3  ruykei} 
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ruiken  zo  natuurlyk  getoetft;  de  kleeders  zo  breed  ge* 
plooit ;  de  geftaltens  20  Oorlogshaftig  getekent ;  de 
Paarden  20  vuurig  van  aart  verheelt;  en  hetituk,  hoe  ver- 

baazent  dat  ook  die  voorwerpen  zyn ,  t'  zamengeflelt  en 
uytge voert  op  een  zodaanige,en  aan  het  oog  aangenaame 
wyze,  dat  de  Konftkenners  het  niet  genoeg  na  waarde 
witten  uyt  te  trompetten. 

Een  Latyns  Poëet  vereerde,  dat  uytmuntent Konftftuk 
met  een  cierlyk  lofdicht ,  aldus  niet  onaardiglyk  in  het 
Nederduyts  vertaalt  door  den  beroemde  Dichter  Arnold 
Hoogvliet. 

O  P    D  E 

KONTERFYTSELS 

VA  N 
EUGEENenMARLBOROUG 

Verheelt  in  den  Veldjlag  naby  Oudenaarden , 
gefchildert  door  K  a r e l  de  Moor,  &c . 

TweeOorlogsblixems  ziet  men  hier  ten  vlamme  inrukken; 
Twee  Overblyvers,  daar  hun  ftaal  het  al  doet  bukken. 

Gelyk  als  in  het  vuur  den  Salemander  leeft, 
Zo  ziet  men  ook  dit  paar  in  vuur  en  vlam  verwinnen , 
En  fchoon  den  vyant  durft  verwaant  denftryd  beginnen^ 

Hy  vlugt  die  door  het  ftaal  niet  fneeft. 
Een  zelve  vuur  wort  dan  gants  ftrydig  aangedreeven , 
Het  dood  den  vyant,  en  het  doet  myn  Helden  leeven. 

Die  Kar  el  de  Moor  heeft  ook  den  Prins  Eugeen  gekon- 
terfyt  leevensgroote,  op  welk  Konterfytfel  een  ander  la- 

tyns vaars  is  gemaakt ,  op  deeze  wyze  vertaalt  door  den 
bovengemelden  Arnold  Hoogvliet. 

OP 
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OP    HET 

KONTERFYTSEL 

VAN    DEN 

Doorluchten  en  Onverwinnelyken  Held 

EU  GEEN   PRINS  van  SAVOYEN, 

Geportretteert  door  den  geejlryken  Konftenctaf 
Kar  el  de  Moor, 

Gelyk  Apelles  naar  het  leeven  treffen  kon 
Dien  Alexander,  die  de  weerelt  overwon; 

Zo  treft  de  Moor ,   door  kond  gedreeven, 
Den  Prins  Eugeen,  den  roem  der  Helden  naar  het  leeven. 

Dat  de  Oudheyt  beuzele,  en  van  haar  Alcides  praat. 

Dit  is,  o  Duytslant  uw  Alcides  met  'er  daat. 
Hy  die  door  zyn  beleyt ,  en  fladig  zegenpraalen 
Der  ouden  roem  doet  voor  des  Keyzers  glorie  daalen , 

Op  wiens  on  winb're  naam  't  heerszuchtig  Vrankryk  vlucht 
En  voor  zyn  nederlaagen  zucht. 

Gelukkige  eeuw,  ghy  moogt  wel  op  uw  hylftar  boogen3 
Doch  hoQ  wangonflig  zal  den  nazaat  op  uw  oogen! 

Die  aan  Apelles  gaaft  dien  Krygshelt  tot  zyn  lot , 

En  een  Apelles  aan  dien  flryd'bren  Oorlogsgodt. 

Hoe  groot  een  Konterfytfelfchilder  die  beruchte  Konfte- 
naar  is ,  blykt  zonneklaar  uy t  het  gefchenk  eener  medailie 
die  den  groot  Hartog  van  Toskanen  hem  fchonk ,  toen 
hy  op  het  verzoek  van  dien  Vorft  zyn  eygen  Konterfyt- 
fel ,  by  hem  gefchildert  overzond  na  Florence ,  om  in  die 
alom  befaamde  konflzaal  nevens  de  Konterfytfels  van 

Raphaël  d'Urbyn^  F..P.  Rubens,  J.  van  Dyk>  Remb. van 
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van  Ryn ,  en  een  groot  tal  andere  uy tmuntende  Over- 
vliegers,  als  een  waardig  Medgezel,  te  pronken. 

Aan  den  eene  kant  dier  medailie  flaat  het  portret  van 
Kosmus ,  groot  Hartog  van  Toskanen ,  en  Hartog  van  E- 
trurien ;  en  op  den  andere  kant  ziet  men  de  Faam ,  ftaande 
op  een  weereldkloot ,  zinfpeelende  op  den  naam  van  Kos- 

mus ,  welk  woord  een  weerelt  betekent  in  de  Griekfche  taal, 
inde  lucht  flaat  de  planeet  Saturnus,  en  in  het  midden 
dit  devies, 

Famam  ext endere  faiïisy 

(aldus  vertaalt) 

Men  behoort  zich  beroemt  te  maaken  doorzyn  daaden." 

Die  Medaille  is  ovaal  ter  groote  van  de  palm  van  een 
hand,  eri  weegt  in  goud  een  pond,  hangende  in  een 
blaauw  lint. 

Ook  heeft  dien  verdienftige  Kar  el  de  Moor,  de  eer 
gehad  van  den  Czaar  Peter,  Keyzer  van  Groot Ruslant, 
te  konterfyten;  en  gelyk  als  Horatius  verftandiglyk  aan- 

merkt; Het  is  geen  kleyne  roem  aan  Forften  te  behaagen; 
de  omiïandigheden  voorgevallen  onder  het  fchilderen  van 
dat  Keyzerlyk  konterfytfel,  waaren  vry  byzonder  in  haar 
foortjdoch  dewyl  my  dezelve  meerendeels  zyn  ontfchoo- 
ten ,  zal  ik  'er  maar  een  luttel  van  aannaaien. 

Het  is  een  jegelyk  bekent,  dat  den  Czaar  Peter  ont- 
zachlyk  was  van  opflag,  en  dat  'sKeyzers  vlaagen  by 
wylen  min  zweemden  na  den  maartfche  zonnefchyn,  als 
na  onguure  winterbuyen;  doch  aan  den  andere  kant  be- 

zat die  Vorft  zo  veele  voortreffelyke  hoedaanigheden, 
dat  men  die  fchryvers  niet  zou  vermoogen  te  fchelden 
voor  baatzuchtige  yleijers ,  indien  zy  dien  weergaaloo* 

zen 
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ïen  Keyzer  op  eene  hoogte  kwamen  te  ftellen  ,  met  den. 
Macedonifchen  Alexander,  den  Romeynfchen  Julius  Ce- 
far ,  den  Karthaagfchen  Hannibal ,  en  zodaanige  werelt- 
dwingers ;  het  is  ontrent  zodaanig  gelegen  met  den  Oor- 
fprong  der  Natiën ,  gelyk  als  het  is  geftelt  met  de  Geïlacht- 
rekeningen  van  byzondere  perfoonen  ;  de  laatften  zyn 

in  'c  gemeen  inbeeldelyk ;  en  de  eerften  vermaagfchapt 
aan  ae  fabelen.  Hier  uyt  fproot  dat  de  ouden  zich  hiel- 

den verpligt  aan  deeze  of geeneGodheit,  en  wel  uyt  hoof- 
de om  hunne  geflachtlyn  van  dezelve  te  doen  nederdaa- 

len,ofte  anderszins  dewyl  zy  een  byzondere  zorg  en  be- 
scherming erkenden  van  derzelver  befchuttende  vermoo- 

gendheden.  By  die  gelegendheit  konnen  wy  by  wyze 
van  fpreeken,  dien  grooten  Czaar  Peter  den  Eerfte  af- 
leyden  van  Minerva  de  Godes  der  Welfpreekenheit ,  van 
Mavors  den  God  des  Oorlogs  ,  en  van  Merkuur  den  be- 
fchermheilig  der  koopmanfchap ,  dat  drietal  zuilen  allei; 
ftaatkundige  Koningryken  en  loifelyke  gemeenebeflen. 
Indien  het  ons  vryftaat  van  eenige  woorden  te  fpreeken 
by  wyze  van  vergelykenis,  zyn  het  deeze.  Den  Czaar 
heeft  de  gemoederen  der  RuiTen  behandelt,  ontrent  op 
dien  zelven  voet ,  gelyk  als  Marten  Luther  en  Jan  Kal- 
yin ,  de  hervorming  der  kerk  behandelden ,  toen  het 
licht  der  waarheit  geheelyk  lei  ondergedompelt ,  onder 
den  molshoop  der  Roomfche  beuzelaryen  *  en  verfoeie- 
lyke  bygeloovigheden.  Krifti  waare  Kerk  was  verhoo- 

len  onder  's  Pauzen  gruuwelen,  en  onzichtbaar  gewor- 
den voor  het  oog  der  min  doordringenden.  Marten  Lu- 
ther en  Jan  Kalvin  uy tgezondert ,  welke  wakkere  man- 

nen de  zuivere  Leere  hebben  ontbolflert,  en  geloutert 
uit,  en  van,  die  PaufTelyke  kinderfnuhTeringen,  en  af- 
fchuuwelyke  bygeloovigheden.  Het  vuur  van  Dapper- 
heit  en  de  kern  des  geefts  waaren  van  alle  eeuwen  af 
Vierde  deel.  B  op- 
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opgeflooten  in  de  Zielen  der'  Ruflen ;  doch  fcheen  meer gelyk  aan  braaklanden ,  als  aan  weigebouwde  zaailanden, 
by  gebrek  van  aanqueeking,  tot  de  komfl  des  Czaars  op 
den  Troon  van  groot  Ruslant.  Die  groote  Vorft  iloeg 
met  ernd  de  hand  aan  het  verbyftert  werk  van  de  Ziels- 
en  Lighhaams  hervorming  zyner  Onderdaanen,  en  zo 
door  zyn  by  zondere  wysheit,  perfoonelyke  dapperheit, 
als  onvermoeit  voorbeelt,  heeft  hy  de  Rullen  herfchept 
in  de  verdiendigde  Natie  des  gantfchen  Aardbodems. 
Muskouw  de  hoofddad  van  groot  Ruslant  is  thans  her- 
ftelt  in  een  tweede  Athene,  en  overvloeit  van  vrye 
konden  en  adelyke  wetenfchappen.  De  echte  belyders 
van  alle  konden  en  wetenfchappen  de  braave  krygs 
Officieren,  de  fcherpzinnige  Koopluiden  worden  te  dier 
plaats  ontfangen  met  opene  armen,  en  aangemoedigt 
door  eerbewyzingen  en  belooningen,  die  aldergrootde 
beweegredenen  der  verdiendige  Stervelingen.  Als  ik 
zeg  verdienftige  Stervelingen ,  doel  ik  op  heerszuchtige 
mannen ,  welke  het  dof  van  hunne  ftiefmoederlyke  aar- 

de affchudden ,  om  een  gunftiger  geluk  te  gaan  opzoeken 
in  de  uitheemfche  geweden.  Ook  is  de  heerszucht  zo 
zwart  niet ,  gelyk  als  zy  wort  afgefchildert  by  veele  on- 

kundige penniden,  dat  foort  van  kladfchilders  met  pen 
en  inkt ;  als  by  voorbeelt. 

De  heerszucht  i^  gelyk  aan  de  gal,  een  vochtigheit 
welke  den  menfch  werkelyk  maakt,  vuurig  vol  bewee- 

ging en  wakkerheit,  indien  smen  dat  vocht  niet  komt 
te  duiten :  doch  als  het  zyn  loop  niet  kan  hebben ,  wert 
het  brandig,  quaadaardig,  en  vergiftig.  Op  die  zelve 
wyze  is  het  gedelt  met  een  heerszuchtig  menfch,  indien 
hy  een  open  weg  ontmoet  tot  zyn  opgang,  en  immer 
voorwaards  gaat,  is  hy  meer  beezig,  als  gevaarlyk. 
Doch  indien  hy  wort  betoomt  in  zyne  begeertens,  deekt 

hy 



der    NEDERLANDERS,    n 

hy  fluks  de  vlag  van  misnoegen  op,  en  befchouwt  zyn 
meefters  en  medemenfchen  met  een  quaadwillig  oog; 
ja  fchynt  het  aldermeeft  te  zyn  vermaakt,  als  de  zaa- 
ken  achteruit  loopen,  het  welk  de  alderfnoodfte  eigen- 
fchap  is  in  een  dienaar  van  een  Vorft ,  of  van  een  Ge- 
meenebeft.  Derhalve  is  het  de  Vorften  voordeelig,  in- 

dien zy  zyn  genoodzaakt  om  gebruik  te  maaken  van 
heerszuchtige  menfchen,  dezelve  zodaanig  te  behande- 

len, dat  zy  fceeds  voortgaande  werden  gehouden,  en 
niet  gedwongen  den  kreeftenmarch  te  ontginnen. 

De  bepaaldheit  van  myn  beftek  wederhoud  myn  pen ; 
doch  het  geene  thans  wert  uitgeftelt,  zal  echter  niet 
werden  weggenomen,  volgens  de  zinfpreuk  der  Laty- 
nen.  Laat  ons  nu  eens  een  proef  neemen,  of  het 
doenlyk  is  het  mondgefprek  .tuflchen  Czaar  Peter  den 
Eerfte,  Keyzer  van  groet  Ruslant>  en  Karel  de  Moor9 
Konftfchilder  en  Ridder,  ten  deefe  te  vernaaien  by  ge- 
heugen. 

In  het  jaar  duyzent  ze venhondert  en  zeventien ,  wert 
den  Ridder  Karel  de  Moor  vriendelyk  uitgenoodigt  om 

te  komen  in  's  Gravenhaage ,  en  aldaar  te  konterfy ten , 
Peter  den  Eerfte  en  Catharina  Alexitwa,  Keyzer  en 
Keyzerinne  van  groot  Ruslant.  Den  Konftfchilder  ver- 

rysde  uyt  Leyden  na  's  Gravenhaage ,  en  vervoegde 
zich  aan  den  Afgezant  van  dien  Vorft ,  welke  hem  ver- 

welkomde met  een  hooge  achting,  en  geleide  in  een 

grootfeh  vertrek ,  om  aldaar  's  Keyzers  komft  af  te  wach- 
ten. Na  dat  de  Moor  aldaar  een  geruime  tyd  was  ge- 
zeten geweeft ,  (een  fchielyke  afvaardiging  is  juift  geen 

gewoonte  aan  de  Hoven  van  Souvereinen)  verfcheen  den 
Czaar ,  en  alzo  den  Ridder  onderwyl  zyn  palet  had  toe- 

bereid, wachte  hy  dat  die  Majefteit  zou  gaan  zitten; 
zulks  te  verzoeken  was  niet  in  den  haak,  als  zynde  een 

B  2  over- 
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overtreeding  van  de  HoofTche  welleevendheit.  Na  dat 
den  Czaar  eenige  tyd  had  ge  wandelt  met  lange  fchree- 
den ,  viel  hy  in  een  leuningftoel ,  welke  gelegendheit 

Kar  e  ï  de  Moor  waarnam  ,  om  's  Keyzers  tronie  te  be- 
werpen  met  een  pypaarde  pen;  maar  korts  daar  aan 
verrees  de  Czaar  weer  uyt  zyn  leuningftoel.  De  kon- 
terfeyter  lei  daar  op  de  pen  neer ,  en  volgde  den  Czaar 
met  zyn  oogen,  die  ten  laatfte  zich  weer  neerzette  op 
den  iloel.  De  Ridder  bediende  zich  van  dat  gunftig 
toeval,  en  dewyl  hy  reeds  een  vaft  denkbeelt  had  ge- 
vormt  van 'sKeyzers  gelaats-trekken,  begon  hy  de  tro- 

nie te  doodverwen  met  meefterlyke  penfeelftreekena 
toen  den  Czaar  het  mondgefprek  ontgon  op  deeze 
wyze. 

,,  Is  de  Schilderkonft  niet  moeijelyk  myn  Heer,  en 

3,  wert  'er  geen  groot  gedult  vereifcht  geduurende  dëf- 
3,  zelfs  oefening?"  °Ja  Sire,  het  gedult  eens  heiligs 
fchiet  noch  fomtyds  tekort  „  (antwoorde  den  Ridder 
„  ftemmiglyk)  vooral  als  het  voorwerp  dikmaals  opreift, 
3,  of  veel  beweeging  maakt  met  het  hoofd  en  met  de 
3,  handen.  Aangaande  de  moeijelykheid  in  die  konft 
3,  vervat,  heb  ik  de  eere  van  te  zeggen?  dat  een  dub- 
33  belde  konfl  onderhevig  is  aan  een  dubbelden  arbeid, 
3,  en  vooral  in  de  Schilderkonft ;  als  by  voorbeelt.  Voor- 
3,  eerft  vereifcht  onze  konft  een  krachtig  denkbeelt  te 
3,  vormen  in  het  begrip,  en  vervolgens  dat  denkbeelt 
„  uit  te  voeren  door  een  konftige  handgreep,  2ynde 
„  dikmaals  des  Schilders  ongeluk,  dat  hy  in  het  eerfce 

„  ofte  in  het  laatfte ,  ja  ook  wel  by  wyl  'm  beiden  komt 
„  te  fylen".  De  Keyzer  fcheen  voldaan  over  dat 
prompt  antwoort,  zonder  eens  acht  te  üaan,  dat  de 
eerfte  woorden  des  Konterfyters  een  hoflyk  verwyt  aan 
dien  Vorft  inhielden,  die  niet  lang  kon  duuren.  op  eene  . 

plaats. 
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plaats.  „  Ik  heb  verftaan ,  dat  gy  voorneemens  zyt  u 
5,  in  den  echtte  begeeven  voorde  tweedemaal,  (hev- 
„  haalde  den  Keyzer)  is  uw  keus  gevallen  op  een  oude 

3,  of  op  een  jonge  Vrouw"  ?  De  Ridder  weder  and- 
woorde ,  „  Sire  ik  heb  my  verbonden  met  een  Vrouw 
,3  ontrent  van  myn  jaaren ,  alzo  een  bejaart  Man,  die 
„  êen  jonge  Vrouw  trouwt,  veeltyds  het  ongeluk  heefc 
,3  van  te  fierven  3  voor  dat  zyn  kinders  zyn  gekomen 

33  tot  de  jaaren  van  befcheidenheid".  „  Daar  in  ge- 
33  draagt  gy  u  gelyk  als  het  een  verflandig  Man  be* 

33  taamt",  ( herhaalde  den  Czaar )  „  alzo  'er  niets  beter 
3,  voegt  als  gelyke  jaaren  ,  ook  kan  een  Man ,  of  noch 
33  zo  jong  3  niet  al  te  voorzichtig  zyn  ontrent  die  keus, 
33  voor  al  op  het  eerde  gezigt  van  een  Vrouw,  want  by 
3,  die  gelegendheit  wert  het  oog  veeltyds  verfchalkt: 
3,  de  cieraadiën  3  blanketfel ,  zwarte  plyflertjes ,  en 
3,  fchoone  kleeders,  verheelen  dikmaals  veele  wanftallig- 
3,  heden  ;  want  fchoonheit  flagt  de  waarheit  3  en  ver- 
3,  toont  zich  het  alderbeft  in  een  zeedigen  opfchik". 

Tot  dus  verre  reikt  myn  geheugen,  zynde  het  veele 
jaaren  geleeden  ,  dat  den  voornoemde  Ridder  my  die 
byzonderheden  mede  deelde  ,  op  zyn  Buyteplaats  tot 
Warmont ,  buiten  Leiden.  Ik  zal  den  Leezer  dan  maar 
alleenlyk  zeggen ,  dat  die  Konterfytfels  van  den  Keyzer 
en  de  Keyzerin  van  Groot  Ruslant  Haagden,  gelyk  alle 
Zyn  voorige  Konterfytfels  ,  namelyk  ,  dat  zy  de  ver- 

pachting van  alle  Kunftkundigen  overtroffen. 
Op  die  zelve  tyd  konterfyte  Karel  de  Moor ,  haare 

Edele  Achtbaare  ,  den  Baljuw  ,  Burgermeefteren  ,  en 

Schepenen  van  's  Gravenhaage ,  alle  de  Beelden  geor- 
donneert  en  gefchildert,  ten  voeten  uit ,  op  een  tafe- 

reel ,  dat  konftftuk  is  waardig  geoordeelt  by  die  aan- 
zienelyke  Overheit ,  om  het  te  plaatfen ,.  op  het  Raad- 

B  %  kam 
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liuis  van  's  Gravenhage ,  alwaar  het  noch  beruft  tot  op heden. 

Eenige  Jaaren  geleeden  heb  ik  twee  Konterfytfels 
gezien  leevensgroote  ten  voeten  uit  gefchildert,  by 
dien  konftryken  Karel  de  Moor.  Die  fraaije  Konterfyt- 

fels behoorde  aan  Jan  Berkheyde  ,  een  Konfthandelaar 
woonachtig  te  Leyden  y  die  dezelve  verkogt  aan  den 
Markgraaf  van  Annendaal ,  een  der  Adelykfle  en  Rykfte 
Ryksraaden  van  Noorderbritlant,  oudtyds  by  de  benaa- 
ming  van  Schotlant  bekent.  Die  Markgraaf  was  aldaar 
toen  gekomen ,  om  zich ,  indien  het  kon  gefchieden ,  te 
laaten  geneezen  van  het  Hypochondre,  onder  het  bellier 
van  den  Weereldberoemden  Hoogleeraar  in  de  Genees- 

kunde, Hermannus  Boerhave  ;  doch  hy  is  vruchteloos 

vertrokken.  Ik*had  de  eere  dien  Ryksraad  te  gaan  op- wachten te  Leyden  ,  en  by  die  gelegendheit  zag  ik  die 

bovengenoemde  Konterfytfels  in  's  Markgraafs  flaap-of 
krankenkamer,  welke  Lord  my  zei  op  een  bevallige  wy- 
ze,  dat  hy  meer  baat  vond  in  zyn  zwaarmoedige  ziekte 
langs  de  befchouwing  van  dat  paar  overkonftige  Konter- 

fytfels ,  als  by  alle  Boerhaves  herhaalde  geneesmiddelen. 
Ik  wil  wel  bekennen  zonder  pyn  of  boeijen ,  dat  ik  die 
konfltafereelen  befchouwde  met  een  overgroote  verwon- 

dering, niettegenftaande  dat  een  onmaatige  verwondering 
voor  een  driefte  onkunde  ftaat  geboekt  by  de  Geletterden. 
Het  koloriet  dier  beide  Konterfytfels  verfcheelde,  gelyk 
als  het  zonnelicht  verfcheelt  van  de  duifternis,  en  echter 
was  ik  onzeker  welk  te  kiezen.  De  beelden  waaren  zo 

■fix  op  hunne  voeten  geplant,  en  zo  vaft  getekent,  dat 
hec  een  oogen  luft  verftrekte,  derzelver  evenmaatigheit 
met  het  gezicht  af  te  paffen.  De  tronien  waaren  vier- 

kant getekent  en  gefchildert,  de  handen  wonderlyk  teder 
zo  van  omtrek  als  van  behandeling ;  de  kleederen  grootfch 

en 
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en  breedc  geplooit ;  de  paruyken  treffelyk  getoetft  en  de 

by werken  onverbeterlyk.  In  'c  kort,  zweemden  hier  al- 
leenlyk  na  de  Konterfytfels  van  Titiaan  genomen  in  het 

geheel  maar  ook  ontleed  in  deelen ,  kon  men  'er  deszelfs 
^uur  en  Schildertrant  in  zien  doorftraalen. 

Den  Heer  Willem  Lormier ,  Agent  van  onderfcheide 

üitheemfche  Vorften,  zyn  verblyf  houdende  in 's  Graven- 
haage ,  bezit  een  zeer  fchoon  konftftuk  van  Kar  el  de 

Moor ,  dat  tafereel  verbeelt'  de  fabel  van  Vertumnus  en 
Pomona  geordonneert  in  het  krachtigfte  van  zyn  eeuw, 
Zy nde  te  gelyk  vrolyk ,  teder  en  uitvoerig  Gefchildert , 
deeze  groote  waarheit  zal  ons  een  iegelyk  gaarn  toe- 
Hemmen,  als  wanneer  hy  weet  dat  niet  alleenlyk  's  Gra- 
venhaage,  maar  genoegzaam  alle  de  voornaamfle  Hol- 
landfche  Steden,  overtuigt  zyn,  dat  dien  konftlievenden 
Heer  een  puiks  puik  Konflkabinet  bezit,  verrykt  met  de 
keurlykfte  en  dierbaarftekonftjuweelender  meell:  beroem- 

de Nederlandfche  Penfeelhelden. 
Onder  de  Erfgenaamen  van  den  Konftfchilder  Karel 

de  Moor ,  beruften  twee  zyner  nagelatene  Konftfchilde- 
ryen  beide  kapitaale  ftukken.  Het  eene  konftftuk  ver- 

beelt de  vlugt  van  Maria ,  Jofeph ,  en  het  Kindje  Jefus 
na  Egypten.  En  het  tweede  is  een  Ambachtsman  die 
fcyn  middagmaal  neemt ,  verzelt  door  Vrouw  en  Kin- 
ders,  toepaffelyk  op  de  woorden,  „  geeft  ons  heden öns 

3,  dagelyks  broot".  Alzo  het  my  nooit  gebeurde  die 
konftftukken  te  bezichtigen,  zal  ik  'er  niets  van  zeggQn. 
als  alleenlyk  dit,  dat  het  my  zeer  waar  fchynlyktoefcheint, 
dat^e  bovengemelde  tafereelen  niet  konnen*  werden  ge- 
telt,  onder  Karel  de  Moors  minfte  Konftfchilderijen ,  als 
fcynde  beftemt  tot  een  nalaatenfchap  voor  zyn  erfgenaa- 

men.   Aangaande  het  ftuk  van  de  Vlugt  naar  Egypte* 
ichiet 
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fchiet  my  deeze  byzonderheit  te  binnen,  welke  ik  den 
Leezer  zal  mededeelen. 

Den  Ridder  Kar  el  de  Moor9  verhaalde  my  eenmaal, 
in  het  byzyn  van  den  Heer  Saunier^  beroemt  paarden 
beryder  op  de  Hoogefchool  tot  Leyden ,  dat  hy  op  een 
tyd  eens  een  Ordonnantie  verbeeldende ,  de  Vlugt  naar 
Egypte,  vertoonde  aan  den  Konftfchilder  Adriaan  van 
der  Werf)  zynde  dat  tafereel  pas  gedoodverft.  Dat  den 
laaftgenoemde  Konftenaar  naderhand  in  een  Ordonnan- 

tie van  dien  eigen  inhoud  zich  bediende ,  van  Kar  el  de 
Moors  gedachte ,  waar  over  den  laatfte  zich  grootelyks 
verftoorde,  en  des  wegens  aan  my  zyn  misnoegen  uit- 

drukte met  deeze  woorden.  „  Een  bedryf  van  diena- 
„  tuur  is  een  braaf  Schilder  onwaardig ,  zynde  zulks 
,.  niet  alleenlyk  een  misbruik  van  het  vertrouwen ,  maar 

,>  van  's  gelyken  een  diefftal  begaan  ,  op  eens  andere 
„  konft  en  goede  naam'1.  Of  nu  dit  geval  die  aange- 

haalde Vlugt  naar  Egipte  raakt,  dan  of  het  is  betrekke- 
]yk  op  een  ander  tafereel  van  dien  inhoud ,  kan  ik  niet 
fceggen  met  waarheit ,  by  gebrek  van  nader  bericht. 

Niets  laager  kan  werden  bedacht,  en  echter  gebeurt 
het  dagelyks,  dan  zichten  zynen  voordeele  te  willen  be- 
dieneïi  van  een  grooten  Staat  en  verheren  Geboorte, 
om  daarlangs  oppermachtiglyk  te  heerfchen  over  perfoo- 
nen  van  een  laager  ftaat.  Inderdaad  zyn  die  perfoonen 
belachgelyk,  herhaal  ik,  welke  fnorren  en  brommen, 
over  Mannen  van  een  geringer  geboorte  en  laager  ftaat, 
gelyk  als  hommels  en  wespen  hommeien  en  brommen, 
over  de  ftrooie  korven  der  vlytige  honingbijen ,  te  gelyk 
om  die  vernuftigen  te  vertrotfèn ,  en  om  derzelver  voor- 

raad te  fleepen  in  hun  neft.  „  Waar  uit  toch  ontftaat, 

„  die  verachting"?  die  vraag  valt  maklyk  op  te  loflen, 

be- 



d  e  r    N  E  D  E  R  L  A  N  D  E  R  S.     ir 

befcheiden  Leezer ,  alzoo  de  groothei t  doorgaans  de 
kloekzinnigheit  der  Konftenaars  tracht  te  vernederen  , 
gelyk  als  de  onweetende  domme  krachten  altoos  toeleggen 
om  de  geletterden  te  befchimpen,  te  overheeren,  en  de 
voet  op  den  nek  te  zetten,  doch  dat  zulk  foorc  van  Ro~ 
domants  zo  nu  als  dan  met  fchimp  werden  afgeweezen ,. 
zal  ik  uit  een  ernfthaftig  befcheid  van  den  Ridder  Kar  el 
de  Moor  aantoonen. 

Kar  el  de  Moor  zat  op  een  tyd  den  Doorluchtigen  Prins 
Eugeen  te  konterfyten ,  toen  zeker  groot  Heer,  aan  wien 
wy  de  Kettery  van  de  Boeken,  gedrukt  zedert  de  veer- 

tiende tot  aan  de  vyftiende  eeuw,  zyn  verfchuldigt,  ge- 
lyk als  een  rukwind  in  het  Schilder  vertrek  kwam  inbarften, 

op  dien  trant  zult  gy  my  ook  conterfyten  Chevalier, 
(zeide  hy  tegens  Kar  el  de  Moor^  zonder  dien  Konfl- 
ichilder  eenige  voorafgaande  beleefdheit  te  bewyzen), 
of  anderfins  zullen  wy  geen  Vrienden  blyven.  De  Rid- 

der ,  gewoon  van  met  meerder  befcheidenheit  te  wer- 
den behandelt,  en  wien  het  niet  onbekent  was,  wat  hy 

aan  zyn  byzondere  verdiende,  en  het  geene  hy  aan 
anderen ,  was  verfchuldigt ;  antwoorde  op  een  fleren  toon , 
daar  toe,  Myn  Heer,  heb  ik  noch  gelegenheit  noch  luft. 
Hoe  dan  is  'er  voor  my  niets  ten  bellen,  herhaalde  hy gramftoriglyk.  Hier  op  antwoorde  Kar  el  de  Moor 
met  een  groote  deftigheit ,  Myn  Heer  heeft  het  reeds 
gezegt. 
.  Of  die  Heer  zedert  de  Konftenaars  met  meer  be- 

leefdheit behandelde,  behoort  in  't  minde  tot  den  text. 
Wy  vermoogen  geenfzins  te  leggen  wachten  na  Plato's 
gemeene  beft;  want  gelyk  als  het  hedendaagfch  toegaat 
Jbefchouw  ik  een  zeedige  hervorming  als  een  groot  punt. 
Indien  wy  maar  's  Menfchen  handen  konnen  bedwin- 

gen ,  laat  dan  het  volk  betyen  met  zyn  hart  en  hooft Vierde  deel.  C  na 
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na  welgevallen ,  de  ingekankerde  weerelt  te  willen  hee- 
len  van  haar  zotheit  en  quaade  grondbeginfels ,  is  al- 
immers  zo  ondoenlyk  als  het  gety  van  de  Maas  te  wil- 

len ftoppen  met  den  duim  van  een  dwerg. 
Hier  ter  Stee  errinnert  my  myn  geheugen,  van  een 

verwonderenswaardig  Konftftuk  te  hebben  gezien  tot 
BrufTel,  gefchildert  by  Karel  de  Moor*  Dat  zinryk 
tafereel  berufte  toen  ter  tyd  in  handen  van  den  Kapi- 

tein Hofe,  een  Konflbeminnaar,  die  2ig  heeft  vermaart 
gemaakt  door  twee  bedryven,  zo  verfchillig  als  wa- 

ter en  vuur.  Zyn  eerfte  bedryf  beftont  in  het  oplig- 
ten  van  den  Heer  van  Beringhem,  Opper  -  ftalmeefter 
van  Koning  Lodewyk  van  Vrankryk ,  welke  daad  wiert 
beloont  met  de  baftille,  uit  welk  vagevuur  der  leeven- 
den,  hy  gelukkiglyk  wiert  gered  door  den  Heer  Bombar- 

de ,  de  ftichter  van  het.BrufTels  Opera;  de  tweede  on- 
derneeming van  dien  avontuurlyken  Hofe  Haagde  be- 

ter, en  beftont  in  het  koopen  tot  Parys,  en  in  het  over- 
voeren na  BrufTel,  van  de  zeven  Werken  der  Barm'iar- 

tigheit,  geordonneert  en  gefchildert  by  Paris  Bordon, 
welke  konftafereelen  ik  meermaals  met  aandacht  en  eer- 

bied heb  bezien,  ten  huyze  van  den  Heer  Prefident  van 
der  Gooten  5  uitmakende  het  alderfchoonfte  juweel  in  des- 
zelfs  Konftkabinet. 
Om  nu  weder  te  komen  op  het  konfttafereel ,  hier 

bovengemelt,  heb  ik  niet  anders  te  zeggen,  als  dat 
het  zelfde  verbeelde  een  oude  Matroon ,  uit  wiens  blik- 

ken een  2eeker  vuur  van  graagte,  dwars  door  de  beys- 
deboogen  van  twee  gryze  wynbraauwen  kwam  te  ftraa- 
len.  Omtrent  op  die  wyze  verhaalen  de  Reizigers,  dat 
den  innerlyk  brandende  berg  Hekla  in  Yslant  zyn  woe- 

dende zwavelvlammen  komt  te  fchieten  ,  dwars  door 
een  met  altoos  duurende  meeuw  bedolven  kruin.    Die 

def- 
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deftige  Matroon ,  een  waardige  wedergaatot  het  "Weeuw* tje  van  Ephefen  ,  fcheen  een  frifch  welgemaakt  jong 
Heer  te  belonken  ,  die  met  dieper  aandacht  fcheen  te 
ftaroogen  op  een  openflaande  wel  bevrachte  yzere  geld- 
kift,  als  op  Madames  verflenfte  bekoorelykheden.  De 
onderhandeling  kamer  was  behangen  met  goudleer  en 
gefiert  met  een  groot  fpiegelglas,  benevens  fpaanfe  ftoe- 
len,  een  tafel  tapyt,  en  andere  9ieraaden.  De  karak- 

ters ,  dier  beide  perfonaagien  ,  waaren  20  konfliglyk 
uitgedrukt,  dat  dezelve  in  geenen  deele  behoefden > 
toe  te  geeven  aan  de  fpreekende  merktekens  van  Rem- 
brant  van  Ryn ,  en  Jan  Steen  en  andere  krachtige 
uitdrukkers  der  meefl  verholene  hartstogten.  De  Ka- 

pitein Hofe  zeide  my  in  vertrouwen ,  dat  dit  konftafereel 
een  waare  gefchiedenis  verbeelde  van  zekere  bejaarde 
Weduwe,  welke  reeds  vyf  mannen  op  haar  kooker  heb- 

bende ,  een  fesde  trouwverbont  aanging  met  dien  jonge 

waaghals.  Ten  dien  einde  was  'er  een  zilver  plaatje 
vaftgehegt  op  de  lyft ,  met  deeze  zinipreuk  in  het  Latyn. 

In  f  ceder  e  fe&us. 
Op  Nederduitfch  vertaalt. 

Een  fesde  man 
In  rt  moordgefpan. 

Ik  beken  dat  de  Kapitein  Hofe  juift  altoos  geen  Euan- 
gelift  was  op  het  Kapittel  van  de  waarheit,  doch  niet 
tegen  ftaande  die  hooffche  eigenfchap,  ftelle  ik  het  hier 
ter  neder. 

Om  nu,  zo  verre  als  myn  vermoogen  flrekt  te  voldoen 
aan  's  Mans  geheugen,  en  aan  'sLeezers  verwagting, 
zal  ik  'er  noch  byvoegen,  dat  Kar  el  de  Moor  het  koper- 
fchrappen ,  by  de  benaaming  van  fwarte  Konfl  bekent, 

C  2  mee- 
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meefterlyk  bezat.  Zulks  getuigt  zyn  eigen  konterfyt- 
zel ,  in  geen  gemeene  achting  by  de  verzaamelaars  van 
konftprenten. 

In  navolging  van  Titiaan ,  volharde  Kar  el  de  Moor,  in 
de  werkftellige  Schilderkonft ,  behandelende  het  Konft- 
penfeel  op  zyn  een-en-tachtigfte  jaar  met  luft  en  vlyt, 
op  zyn  aangenaame  Buitenplaats  tot  Warmont,  omftreeks 
Leyden,  het  waar  tewenfehen,  dat  alle  Konftfchilders, 
20  de  bejaarden  als  de  jongen,  en  vooral  de  aankomen- 

de Konftenaars,  dat  loffelyk  voorbeelt  mogten  navolgen. 
Alzo  de  leerlingen,  welke  hebben  gezeeten  aan  de 

voeten  van  dien  grooten  Konft  Gamaliel ,  my  nooit  zyn 
opgegeeven,  zal  den  Leezer  genoege  gelieve  te  neemen 
met  drie  Konftfchilders,  welke  tot  geen  gemeene  vol- 
maaktheit  zyn  geraakt  onder  het  leerbeflier  van  Kavel 
de  Moor  <)  en  wier  Konftbyzonderheeden  ik  ordentelyk 
in  het  vervolg  zal  aannaaien.  Dat  helder  geftarnt  ver- 
fchoot  aan  den  Schilderhemel  van  Sint  Lucas  op  den 
Seftiende  van  de  Sprokkelmaand  ,  in  het  Jaar  duizent 
zevenhondert  agt  -  en  -  dartig ,  nalaatende  twee  kinders, 
een  zoon,  en  een  dochter;  benevens  een  geheugen  het 
welk  het  tydtbeftek  der  eeuwen  zal  verduuren. 
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E        EN        I        G        E 

ONPARTYDIGE  AANMERKINGEN 
OVER  DE 

SCHILDERKUNST, 
VAN    DEN 

HEER  KAREL  de  MOOR,  Ridder  &c.  &c. 

ZEdert  het  overlyden ,  van  Titiaan  (VUcelli^  Pie- 
ter  Pauïus  Rubens ,  Anthony  van  Djk ,  en  Re m- 

brant  van  Ryn,  is  'er  geen  Hiftorie-  noch  Konrerfytiel 
fchilder  opgeftaan  ,  die  de  bovengemelde  Konftichil- 
ders  zo  naby  is  gekomen ,  ja  zelfs  in  zommige  konftdeeien 
die  Konfcenaaren  heeft  overtroffen  ,  als  den  Ridder 
Kar  el  de  Moor.  Ik  zeg  dan  vrypoftig,  en  ik  zal  myn 
gezegde  beweeren  ten  allen  tyde  ,  dat  die  beroemde 
Man  de  Schilderkonft  heeft  opgetrokken  ,  tot  den  hoog- 
ften  trap  der  volmaaktheit,  als  die  een  overgroote  kracht 
wift  te  paaren  met  een  onberifpelyke  rondheit,  fmelting 
van  koleuren,  helderheit  en  natuurlykheit ,  volgens  de 
eenpaarige  getuigenifTen  van  een  onnoemelyk  getal  van 
yerftandige  Konftfchilders  ;  die  befaamde  hiftorie -en 
konterfytzel  Schilder,  verftond  verwonderlyk  het  licht  en 
het  bruin,  alzo  zyn  Konftgreep  voornaamelyk  kwam 
te  doelen,  om  alle  zyne  voorwerpen  te  doen  gelden 
door  hunne  vergelykingen,  en  dezelve  te  doen  zamen- 
komen  in  het  middelpunt  van  een  fchoone  gelykftem- 
migheit.  Ik  zeg,  door  een  oordeelkundige  waarnee- 

ming van  de  eigenfchappen  der  verfchillende  koleuren, 
en  derzelver  tegenftellingen  ,  waar  in  geene  voorige 

C  3  nocii 
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noch  hedencjaagfche  Konftfchilders,  dien  weergaaloozen 
Konftenaar  hebben  geëvenaart,  veel  min  hem  daar  on- 

trent de  loef  af  ge  wonnen.  ) 
Het  koloriet  van  Kar  el  de  Moor  is  verwonderlyk, 

doch  indien  ons  iemant  mogt  tegenwerpen ,  dat  hy  daar 
ontrent  minder  kragtig  is  ge  weeft  als  Titiaan  tfUcellï, 
en  als  Rembrant  van  Ryn,  echter  kan  het  niet  werden 
ontkent ,  dat  hy  een  grootere  naaukeurig-  en  meer  teder- 
heit  had  in  zyn  koloriet  als  die  bovengemelde  Konft- 

fchilders. Hy  plaatfte  *yn  koleuren  met  verftant , 
oordeel,  en  vlyt,  om  zyn  voorwerp  te  evenaaren, 
te  doen  gelden,  en  te  redden,  en  het  onvermoogen 
der  koleuren,  omtrent  het  verbeelden  van  de  natuur  te 
baat  te  komen,  door  de  kracht  zyns  geeft.  Zo  groot 
en  zo  uytmuntende  is  de  waarheit  vervat  in  zyn  ko- 

loriet ,  dat  'er  in  't  geheel  geen  denkbeelt  der  koleuren 
overblyft  waar  uit  zyn  Schilderpalet  was  t'zamen  ge- 
ftelt.  Ja  geen  Konftfchilder  is  in  ftaat  te  konnen  zeg- 

gen altoos  niet  te  bewyzen,  dat  defzelfs  koloriet  is 
zamen  gemengt  uit  deeze  of  geene  koleuren;  maar  veel 
eer  is  het  bewysbaar,  dat  zyn  Konft  is  gelyk  aan  de 

natuur.  Indien  'er  eenige  Twyfelaars  mogten  fchuilen 
onder  de  Konftfchilders  en  Konftkundigen  ,  ftaat  het 
die  Heeren  vry  van  te  werden  overtuigt  door  hunne 
eigen  oogen  ,  ten  zy,  zy  dezelve  geliefde  te  flui- 

ten voor  het  licht  van  de  waarheit.  De  konterfytfels^ 
geordonneert  en  gefchildert  by  den  Ridder  Karel  de 
Moor ,  beruftende  ten  huize  van  de  Mevrouwe  Doiiar- 
riere  van  den  Hoog  Edelen  Welgeboren  Heere  van 

WaiTenaer,  op  de  Kneuterdyk  in  'sGravenhage,  ver- 
ftrekken  ons  gezeg  tot  onwederfpreekelyke  getuigen. 

Als  van  'sgelyken,  werd  die  ftelling  bewaarheit  door 
de  overheerlyke  konterfytzels ,  ten  getalle  van  tien  of twaalf, 
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twaalf,  verbeeldende  het  geflacht  van  de  heeren  van 
Lennep ,  die  Mennonietfche  zuilen  van  de  weereldbe- 
roemde  beurs  van  Amfterdam.  Den  groote  Konflfchil- 
der  Karel  de  Moor>  die  zyn  Konft  deet  betaalen  na 
defzelfs  waarde ,  ontfing  duizent  Guldens  voor  ieder 

konterfytzel  in  't  byzonder,  gelyk  als  den  Heer  Theo- 
door  van  Lennep  my  meermaals  heeft  verhaalt  in  het 
byzyn  van  verfcheide  getuigen,  de  vereifchte  bywer- 
ken,  bellaande  in  draaperyen,  zyde  iloffen,  wapen» 
tuigen,  en  andere  voorwerpen,  zyn  gezaamentlyk  zo 
ovërkonftiglyk  behandelt, dat  de  zamenmengfels  der  ko- 
leuren  of  het  leeven  voor'tminft  evenaaren,  of  overtreffen 
in  onderfcheide  deelen.  De  tegenftellingen  der  lichten 
en  fchaduwen  op  de  Konfttafereelen  van  Karel  de  Moor 
zyn  verfcandiglyk  behandelt ,  en  hy  heeft  zyn  Eenftem- 
migheit  noch  wel  zo  konftiglyk  getrokken  uyt  de  ken- 

nis van  den  aart  der  onderfcheide  koleuren,  als  uit  de 
mededeeling  van  het  licht  en  het  duifter,waar  in  hy  Ti- 
tiaan  niet  alleenlyk  heeft  nagevolgt,  maar  zelfs  over* 
troffen. 

Daar  en  boven  zyn  de  Konfttafereelen  van  den  Rid* 
der  Karel  de  Moor*  zo  de  Hiftorie  ftukken  als  de  kon» 
terfytzels ,  uitvoeriglyk ,  en  te  gelyk  verftandiglyk  be- 

handelt, een  Schilder wyze  dien  Konftenaar  eigen,  en 
onafhankelyk  van  den  trant  zyner  onderwyzers.  Als 
wanneer  ik  zegge,  uitvoeriglyk  en  zuiverlyk,  is  myn 
oogwit  niet  defzelfs  konftafereelen  tevergelyke  byde  ge- 
puymde  en  gebiesde  Schilderyen  van  fommige  Neder- 
landfche  Konflfchilders ,  meer  gehoetek  als  gepenfeelt, 
en  wel  zo  kenbaar  aan  het  afgement  fchuim  van  hec 
zweet  eens  ezels  arbeid,  als  aan  de  toetfen  des  verftands. 
Neen  Leezer,  Karel  de  Mom*,  bedekte  oordeelkundig- 
lyk  de  fchynbaarheit  van  een  vrymoedige  behandeling de» 
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des  penfeels,  door  de  oplettenheit  zyner  nafpeuringen , 

en  de  geeftryke  t'zamenmengfelen  zyner  koleuren,  geen 
gemeene  verdienften  in  een  verftandige  Schilderwyze , 
volgens  het  getuigenis  aller  echte  Konftkundigen.  Ech- 

ter ftremde  die  keurlyke  behandeling  geenzins  de  vry- 
moedige  toetfen  van  zyn  Konftpenfeel ,  zo  op  de  ver- 
heevenfte  lichten,  als  in  de  uiterfte  diepfels,  welke  be- 

handeling het  oog  op  eene  aangenaamer  wyze  kittelt, 
als  de  al  te  ftoute  toetfen  van  Rembrant  van  Ryn^Arnoud 
de  Gelder ,  en  diergelyke  ruuwe  Konfcfchilders. 

Het  penfeel,  dan  van  Kar  el  de  Moor  was  lieffelyk, 
ftreelende ,  uitvoerig,  en  ftout ;  zynde  hy  zodanig  o- 
vertuigt  van  de  noodzaakelykheit  der  vrymoedige  en  ftou- 

te penfeel  toetfen,  dat  hy  altoos  op  het  laatfte  zyn 
uitvoerige  Konftftukken  hoogde  en  diepte  met  ftoute  toet- 

fen, om  daar  langs  de  Konltige  moeite,  tyd  en  vlyt  op 
dezelve  befteed,  te  vermommen,  na  het  voorbeelt  van 
Titiaaii)  Rubens )  van  Dyk,  en  diergelyke  Konfthelden. 
Zyn  vleeskoleur  is  helder,  frifch,  en  natuurlyk,  en  te 
zei  ver  tyd  warm  gloeient ,  en  teder,  niet  getempert 

achtervolgens  een  vafte  wyze  van  t1  zamenmenging  , 
maar  opmerkelyk  gefchikt  na  zyne  voorwerpen,  man- 

nen ,  vrouwen ,  ofte  fcinders.  Hy  fmoorde  noch  verdreef 
zyne  koleuren  niet  zo  buitenfpooriglyk  gelyk  als  veele 
hedendaagfche  Hiftorie-  en  Konterfytzel  Schilders ,  be- 

ducht voor  het  verlies  van  den  luifter  zyner  verwen, 
en  vooral  van  de  natuurlykheit,  zyner  koleuren.  Hy 
volgde  dien  zetregel  zo  veel  te  naauwkeuriger,  dewyl 
een  Schildery,  en  vooral  een  Konterfytzel,  moet  wer- 

den geplaatft  en  befchouwt  op  die  tuifchenwydte,  gelyk 
als  den  perfoon  was  gezeeten  toen  hy  zich  deet  kon- 
terfyten.  Gevolglyk  voegt  het  niet  de  koleuren  te 
fmooren   en  te   verdryven  ,   mee  dashaaire  borftels  of 

vifch- 
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yifchpenfeelen ,  om  de  natuur  niet  te  beleedigen  door 
die  hoetelprullen. 

Voor  het  overige  ,  vermag  dien  konftryken  Hiftorie- 
en  Konterfytzel-ïchilder  zyn  plaats  van  eere  te  beflaan 
nevens  de  alderuitmuntenfte>voorige  en  tegenwoordige, 
Konftfchilders,  alzo  hy  uitmuntte  in  alle  de  deelen  van 
de  verheven  Schilderkonft.  Hy  was  een  voortreffelyk 
Schilder  van  Hiftorien  ,  Konterfytzels ,  moderne  Gezel- 
fchappen ,  Gebouwen  5  Dieren ,  Landfchappen  ,  Krui- 

den, met  een  woord,  allerhande  bevallige  By  werken. 
Een  Man,  zo  vaft  in  de  Tekenkonft,  die  grond veft  al- 

ler Konftfchilders ,  dat  hy  Standbeelden  heeft  getekentf 
welke  met  de  aloudheit  konnen  werden  vergeleken.  Zyn 
Hoofden  zyn  zo  meefterlyk  getekent,  en  derzelver  ka- 

rakters zo  verftandiglyk  uitgedrukt,  als  die  van  P.  P. 
Rubbens.  Zyn  Handen  zyn  insgelyks  niet  minder ,  en 
alommers  zo  natuurlyk  als  die  van  A.  van  Dyk.  Zyn 
Draaperyen  zyn  zo  grootfch  geplooit,  en  zo  weergaloos 
fchoon  gekoloreert  als  die  van  Ga/par  Netfcher,  Zyn 
Gebouwen  zo  verheven ,  en  na  de  naauwkeurigfte  voor- 
fchriften  der  Bouwkunde  geordonneert ,  als  de  Koning- 
lyke  Geftichten  van  Paulo  Caliarh  En  zyn  Landfchap- 

pen en  andere  Bywerken  met  geef!  minder  oordeel  be- 
handelt, als  die  van  Adam  Elzheïmer.  Ook  beleedig  ik 

's  Mans  verdienften,  zo  min,  als  ik  dezelve  verhef  bo- 
ven de  waarde ,  wanneer  myn  Pen  dien  Nederlandfchen 

Konftfenix ,  by  die  overzeldzaame  Konfthelden ,  koom 
te  vergelyken. 

Maar  ik  vermag  in  gewisfe  niet  na  te  laaten  van  opent- 
lyk  te  zeggen ,  dat  die  Ridder  zich  een  gewoonte  had 
gemaakt  ontrent  het  verkiefen  en  het  plaatfen  zyner  Beel- 

den , de-perfonen  eigen,  welken  hy  kwam  te  konterfyten. 
Hy  verbeeldde  natuurlyk  de  bevalligheden  van  derzelver 

Vierde  deel,  D  gelaats- 
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gelaatstrekken ,  en  hy  liet  derzelver  wanftalligheden  be- 
ruften  en  ongemerkt  doorgaan.  Waarlyk  een  onfeil- 

baar middel  om  te  behagen  aan  de  gantfche  Weereld  in 
het  algemeen,  en  aan  de  Vrouwen  in  het  byzonder,  die 
fchoonfte  helft  des  Menfchdoms.  Die  fchoone  Kunne 
zal  het  niet  qualyk  neemen  ,  dat  ik  zeg ,  (  aan  de  Vrou- 

wen in  het  byzonder:)  want  een  Vrouw  is  doorgaans 
gelyk  aan  een  onvoorzichtig  Vorft  ,  die  meeftentyds 
zulke  Hovelingen  het  hoogfte  acht  en  liefd,  welke  hem 

om  't  beft  komen  te  vleijen.  Laat  alle  Konterfytzel- 
fchilders  dit  voorfchrift  werkftellig  maken,  namelyk,  dat 
den  Konftenaar  ,  die  doelt  om  zich  behaaglyk  te  maken 
aan  een  gehoepelrokte  Wyfjes-paauw?  het  fchoon  van 
haar  tronie,  handen,  en  ïighaams - geftalte  op  den  vol- 

len dag  moet  ftellen,  en  haare  onvolmaaktheden  en  mis- 
ftallen,  of  noch  zo  zichtbaar,  weet  te  vermommen  door 
het  blanketzel  van  zyn  Konftpenfeel.  Gedenkt  Konter- 
fy tzelfchilders ,  datae  vleijery,  en  de  onderdanigheit  de 

onderfchraagers  zyn  van  uwe  belangens.  Gedenkt  'er 
by,  Penfeelhelden ,  dat  de  hovaardy  in  een  Vrouw  die 
juift  geen  model  kan  verftrekken  tot  het  Konterfytzel 
van  eenHelena,  is  gelyk  als  de  wetfteen  aan  een  Seis, 
die  hartstogt  dient  tot  het  fcherpen  van  haare  driften,  en 
tot  het  aanzetten  van  haare  aanmerkingen ;  en  het  zou 
al  een  fyne  Konflkenfter  zyn ,  die  haar  wraak  by  zoda- 

nige gelegendheit  liet  ontflippen. 

Hier  voorens  heb  ik  gezegt,  dat  Kar  el  de  Moor ',  de 
wanftallen  van  een  mafteluine  tronie  ongemerkt  over  't 
hoofd  zag:  en  nu  voeg  'er  by,dat  hy  de  Konft  fix  had, 
om  zulks  te  konnen  doen,  zonder  daar  ontrent  de  gely- 
kenis  van  het  Konterfytzel  te  beleedigen.  Zyn  Voor- 

gangers ,  in  dat  hoflyk  talent ,  zyn  geweeft  Anthony  van 
Dyk>  en  Lely ;  en  zyn  tydgenoot  Godefried  Knelkr, 

welk 
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*  - 

f  welk  drietal  zich  meefcerlyk  van  die  zo  hoognoodige 
|  konftgreep  bediende  in  het  Konterfyten  der  Hof-juffers. 
I  Het  is  al  bezwaarlyk  voor  een  Konterfytzelfchiider,  om 
I  zyn  Penfeel  wyslyk  te  beftieren  tusfchen  die  Scylia  en 
I  Charibdis , beide  om  niet  plomp  verlooren  te  gaan  in  den 
j  draaikolk  der  mistekening ,  of  niet  te  vervallen  in  den 
I  maalftroom  van  een  beleedigde  Feeks.    Het  is  wel  waar, 
dat  een  befchaaft  konftkenner  noch  wel  een  kleine  mis- 

greep in  de  Tekenkunde  zouw  door  de  vingers  zien  : 
maar  het  ongeblanket  Konterfytzel  zal  een  niet  al  te  be- 

vallige Vrouw,  den  Konftfchilder ,  nooit  vergeeven.  Doch 
indien  eenig  Konterfytzelfchiider  dit  ongeluk  mogt  over-* 
komen,  het  zy  by  gebrek  van  oordeel,  uit  onachtzaam- 
heit  ,  of  uit  onvermogen  >  by  die  gelegentheit  is  een 
groote  onderdanigheit  en  een  .  openhartige  fchuldbeken- 
tenis,  den  naaften  trap  om  te  geraken  tot  een  ftilftant 
van  wapens  >  want  het  treffen  van  een  oprechte  vrede 

met  een  vergrimt  "Wyf ,  befchouw  ik  als  de  ontdekking van  den  Filofoofifchen-fteen.     Indien  den  Schilder  te 
edelmoedig  is  om  het  hoofd  te  leggen  in  Xantippes  voor- 
fchoot ,  laat  hy  haar  dan  behandelen  gelyk  als  een  hand- 

granaat, welke  pas  zynde  ontftooken  wert  weggefmakt, 

uit  vreeze  dat  'er  de  hand  mee  mogt  onder  't  zeil  gaan. 
Voor  't  laatft,  Konterfytzelfchilders ,  voorgefchikt  by 
uw  ongelukkig  geftarnte  tot  het  konterfyten  van  Vrou- 

wen, gedenkt 'er  ons  by,  dat  'er  geen  dier  zo  wraakt 
zuchtigis  als  een  beleedigt  Wyf:  en  dat  uit  dien  hoof- 

de de  Dichters  de  raazernyen  pryslyk  onder  het  Vrou- 
welyk  geflacht  geplaatft  hebben. 

D  2  JAN 
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JAN    LAROON, 
Die  konftryke  Konterfytzel  Schilder  was  de  Zoon 

van  een  treffelyk  Konftfchdder ,  die  lange  jaaren 
de  SchiJderkonft  heeft  geoefent  in  Engelant,  en  te  Lon- 

den is  geltorven. 
Deze  Jan  Laroon  leerde  de  Tekenkonft  onder  het  op- 

zigt  van  zyn  Vader ,  het  Konterfyten  onder  het  beftier 
van  den  grooten  Konterfytzel  Schilder  Dabl9  en  de  Mu- 

ziek by  de  voornaamfte  Muzikanten  en  Dan smeeflers 
om  en  in  Londen.  Hy  was  een  braaf  Portret-ichilder, 
die  verfcheide  Engelfche  Hartogen,  Marquifen,  Graven, 
Lords  en  Ladys  van  den  eerften  rang  heeft  Gekonter- 
fyt,  en  die  waarlyk  al  zo  grooten  opgang  zou  hebben 
femaakt  als  zyn  Meefter  den  Konflfchilder  Dably  indien 
y  niet  had  konnen  Zingen,  of  op  de  Muziek -inftru- 

menten  fpeelen.  Maar  wat  haperde  'er  aan,  vermag  dan 
een  Konftenaar  geene  Muziek-inftrumenten  te  behande» 
len ,  of  te  Zingen  ?  zal  ons  waarfchynelyk  den  Leezer 
vragen,  en  wy  zullen  hem  antwoorden,  ja!  mits  dat  hy 

'er  zyn  beroep  niet  van  komt  te  maken,  en  St.  Luca* 
verzaakt,  om  Ste.  Cecilia  na  te  loopen.  Die  Konftryke 
Konterfyter  verzogt  en  verkreeg  een  plaats ,  om  des 

Avonds,  als 'er  gefpeelt  wiert  op  het  Schouwburg  inDru- 
rylane,  den  Bas  met  vier  fnaaren  te  fpeelen,  waar  voor 
liy  dan  ontfing  een  halve  Guinee ,  en  by  welk  ftuk  goud 
hy  doorgaans  een  of  twee  halve  Guinées  neerlei,  om 
die  met  zyn  mede  Muziekanten  te  gaan  verdrinken  in 

Gravefche  Wynen.  Onder  die  vreugde  wiert  'er  ge- 
meenlyk  voorgeflelt  om  's  anderendaags  een  Concert  van 
Inftrumenten  en  van  Stemmen  te  gaan  houden  te  Chel- 
fey,  te  Knigtbridge ,  in  Cupidsgarden,of  te  Green wich, 

en 
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en  op  dat  uur  daar  toe  beftemt  zynde,  bleef  het  Ge^el- 
fchap  doorgaans  zitten  drinken  tot  aan  den  dageraat, 
uit  vrees  van  zich  te  verflapen.  Ondertusfchen  kwamen 

die  geenen,  die  hy  beflemt  had  om  te  konterfyten  ,  te 
vergeefs  te  voet  en  in  koetfen  aanftappen  na  zyn  Loge- 

ment, wyl  hy  in  gloria  zat  te  grommen  op  den  Bas,  of 
de  Fiool  de  Gamba  met  zyne  aangenaame  ftem  verzelde. 

Die  dollemans  leevenswyze  duurde  zo  lang  tot  dat 

zyne  zaaken  doodliepen;  waar  op  Jan  Laroon  zich  bui* 
ten  Londen  retireerde,  daar  zyne  onbeleefde  Schuldei- 
ichers  hem  geftadiglyk  op  het  fteeven  liepen;  en  gehoort 
hebbende  dat  den  Hartog  van  Beaufort  een  groot  bemin- 
naar  was  van  de  Schilderkonft  en  van  de  Muziek,  begaf 
hy  zich  na  Badmington ,  een  Land-paleis  des  Hartogs , 
en  bood  hem  zyn  dienft  aan  als  Schilder  en  als  Muzikant. 
Die  Vorft  ontfing  hem  blymoediglyk  aan  zyn  Hof,  gaf 
hem  de  tafel  der  Edelluiden,  en  ley  hem  Maandelyks 
een  traktement  toe  als  Hoffchilder  en  Muzikant ,  en  liet 
zich  korts  daar  aan ,  benevens  de  Hartogin ,  zyn  tweede 
Gemalinne,  konterfyten.  Beide  die  Konterfytzels  ge- 

lukten wonderlyk  wel,  dewyl  de  twee  doorluchte  Per- 
fonagien  verwonderlyk  waren  gefchildert ,  en  heerlyk 
geleeken.  Dat  Vorflelyk  voorbeelt  volgden  alle  de  Ho- 

velingen na,  en  hy  was  op  een  weg  om  zo  veel  geld  te 
winnen  als  hy  begeerde,  indien  hy  het  *ich  had  willen 
gunnen :  maar  een  Spaanfche  luiheit,  een  Britfche  dron- 
kenfchap,  en  een  Brabandfche  nalaatigheit ,  verzelt  met 
die  laag  gezielde  hartstogt  van  liever  te  willen  fpeelen 
en  zingen  als  te  konterfyten  ofte  tekenen,  vervoerden 
hem  gefladiglyk  op  de  mosfelkreek  der  behoeftighek  , 
waar  door  hy  's  Hartogs  Sekretaris  onophoudelyk  plaag- 

de om  zyn  traktement  te  ontfangen  op  voorraat ,  om 
daar  door  zyne  buitenfpoorigheden  te  voeden. 

D  3  En 
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En  noch  floeg  'er  een  tweede  jammer  toe,  hier  in  be* 
flaande  ,  dat  hy  zo  gek  was  in  zyn  dronk ,  dat  geen 
menfcli  den  aardigen  geeftryken  Konftfchilder  Laroon, 
in  den  walchgelyken  dronken  Basfpeelder  Laroon  kon 
bekennen,  en  die  brutaliteit  ging  zo  ver,  dat  hy  op  die 
tyden  het  refpekt  verloor  voor  zyn  Hoogheit  den  Har- 
tog  van  Beaufort,  die  zulks  een  tyd  lang  door  de  vin- 

gers zag,  doch  hem  eindelyk  liet  waarfchouwen  van  zich 
betaamelyker  te  gedragen,  of  zyn  Hof  te  ruimen.  Maar 
het  ilimfte  van  allen  was,  dat  den  Hartog  hem  mee  nam 
na  het  Bath ,  benevens  zyhe  overige  Muzikanten ,  en 
dat  dien  verdienftigen  Konterfytzel  Schilder  aldaar  op  de 
algemeene  Gallery  moeft  zitten  fchraapen  op  de  Bas  met 
vier  fnaaren ,  in  het  gezigt  van  de  gantfche  Weerelt , 
onder wyl  dat  Milord  Sommerfet ,  Duke  of  Beaufort , 
in  het  Bath  zat  om  te  baden ,  en  zich  te  diverteeren. 
Was  dat  geen  fchande,  dat  die  groote  Konftfchilder,  die 

vier  a  vyf  Guinées  daags  kon  winnen  met  binnen  's  ka- 
mers de  fatfoenlykfte  Luiden  in  en  by  Londen  te  kon* 

terfy ten ,  aldaar  zat  te  fchraapen  als  een  Lierman ,  en  te 
lollen  als  een  kermis  Liedjeszanger ,  onder  den  blooten 
Hemel ,  in  het  oog  van  de  gantfche  Weerelt  ?  20  dat 
geen  fchande  was,  dan  kennen  wy  geene  fchande. 

Ten  laatften  maakte  hy  het  zo  bont  dat  den  Hartog 
hem  zyn  Hof  ontzei,  en  toen  begaf  hy  zich  weder  na 
Londen ,  doch  niet  om  het  Konterfyten  te  oefenen , 
maar  om  gelyk  als  voor  deezen  op  den  Bas  te  fpeelen  op 
het  Koninglyk  Schouwburg  in  Drurylane,  daar  hy  drie- 
maal  's  weeks  een  halve  Óuinée  won,  waar  meede  hy 
moeft  opfpringen.  Wy  vroegen  hem  eenmaal,  hoe  het 
mogelyk  ivas^  dat  zo  een  braaf  Kont erfy ter  dat  heerlyk 
beroep  kon  verzaken ,  om  de  Muziek  na  te  draven  op 

Schoenen  zonder  pollevyen?  en  wy  voegden  'er  by,  dat 
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hy  zich  behoorde  te  oefenen  in  die  Muziek  die  den  Menfch 
opwekt  tot  loffelyke  bedryven,  en  tot  allerhande  zeedelyke 
deugden ,  in  zyne  hartstogten  te  beteugelen ,  in  zyn  beroep 
waar  te  nemen ,  en  in  zich  onbenfpelyk  te  gedragen  voor 
God  en  voor  de  Weereld.  Maar  hy  lachte  eens  met  diQ 

vermaaning,  enfprak;  Campo  ,  je /preekt  boven  uw  be- 
grip, daar  is  geen  vermaak  by  de  liefde,  of  geen  Konjl 

te  vergelyken  by  de  Muziek.  Be  Muziek  wint  de  ziel, 
en  de  ziel  heerfcht  over  alle  de  hartstogten.  Doch  gelyk 
als  de  fchoonheit  geen  fchoonheit  is  zonder  de  deugd ,  en 

dat  de  Muziek  geen  Muziek  is  ten  zy  verzeït  met  Konjl 'x 
wil  ik ,  die  een  over  vlieger  ben  in  de  Muziek  ,  die  honjl 
oefenen  zo  lang  als  ik  zal  adem  halen. 

■ 

N-      L     A    R    O    O    N. 

Was  een  jonger  Broeder  van  den  bovengemelden 
Konflfchilder  Jan  Laroon ,  en  700  groot  een 

Schilder  als  berucht  Muzikant,  maar  hy  had  noch  een 
andere  zwakheid,  en  dat  was  een  zucht  voor  den  Oor- 

log om  te  gaan  Officieren.  Zyn  Konft  beftont  in  liet 
Schilderen  van  moderne  gezelfchapjes  van  Heeren  en 
Dames,  Kraambezoeken ,  Balhouden,  en  alzulke  vroly- 
ke  verkiezingen;  welke  Konftkabinet-fhikjes  voor  die 
van  den  ouden  Bizet  geen  morgen  lands  breedte  behoef- 

den te  wyken.  Daarenboven  behandelde  hy  de  voor- 
naamfte  Muziek  -inftrumenten  meefterlyk,  en  hy  zong 
volgens  die  zelve  Muziek  als  een  Engel,  zo  dat  hy  niet 
veel  moeite  behoefde  aan  te.  wenden ,  om  zich  in  de 
gunfi  te  vlyen  van  dien  beroemden  Generaal  Marlebo- 
roug,  en  om  een  Veldtogt  te  doen  als  Volontair  onder 
het  getal  van  zyne  Edelluiden.     Hy  gedroeg  zich  zo 

braaf 
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braaf  in  de  twee  heerlyke  overwinningen ,  dewelke  de 
Legers  der  Geallieerden  zo  loifelyk  behaalden  op  de  Fran- 

fche en  op  de  Beijerfche  gecombineerde  Troepen  te  Hog- 
ftet  en  te  Schellenberg ,  dat  den  Generaal  van  de  Konin- 
ginne  Anna  van  Groot-Brittanje  ,  hem  tot  nader  gele- 
gendheit  befchonk  met  een  Vaandel ;  een  groote  blyk 
van  zyn  achting  voor  dien  konftryken  Laroon,  dewyl 
dien  zuinigen  Veldheer  niet  gewoon  was  veel  weg  te 
fchenken. 

Tot  een  Haaltje  van  zyn  verftant,  en  van  zyn  on- 
verfchillig  humeur,  lufl  het  ons  den  Leezer  een  by  ons 
in  het  Nederduits  vertaalden  Brief  mede  te  deelen ,  die 

hy  fchreef  aan  zyn  Broeder  Jan  Laroon  ,  's  nachts  te vooren ,  eer  dat  de  Armee  der  Geallieerden  de  Franfche 
zou  aantallen  te  Schellenberg. 

Geliefde  Broeder! 

Thans  ben  ik  werkelyk  geoccupeert  in  het  toebereiden 
van  myn  Patroontas,  en  verdere  Oorlogs-gereedfihappen , 
ten  einde  om  morgen  door  de  kop  te  worden  gejchooten  in 
het  befiormen  van  de  Franfche  en  Beijerfche  Liniën.  Ik 
denk  aldaar  een  Vaandel  te  winnen,  of  in  het  gras  te  by~ 
ten ,  want  in  myn  tegenwoordig  beroep  van  een  vry  willig 
dood/lager ,  J chat  ik  een  eerlyke  dood  hooger  als  een  eerloos 
Ie  even.  De  Dood  is  zo  verfchrikkelyk  niet  als  de  Menfcben 
wel  praten ,  want  de  Dood  is  het  einde  van  alle  vreeze , 
en  het  begin  der  gelukzaligheit  ,  en  geen  Man  [Ier ft  zo 
vry  willig,  als  die  eerlyk  wandelt  op  deeze  akelige  baan 
des  vergankelyken  Leevens,  De  Dood ,  Broer  Jan ,  is 

de  fchaar  die  den  draad  van  ''sMenfchen  zorg  afknipt, doch  eerloosheit  is  het  begin  zei  aller  zorgen. 
Maar,  Broeder  Jan ,  dewyl  ik  weet,  dat  je  zo  een 

groot 
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groot  Theologant  niet  zyt  als  den  Bisfchop  van  Cangor , 
zal  ik  uw  zeggen ,  dat  men  de  Dood  verdeelt  in  drie  arty- 
kehy  gelyk  als  onze  Regiment s- exercitie.  Be  eerjle  Dood 
is  de  Jcheiding  tusfchen  de  Ziel  en  bet  Lighaam,  benevens 
de  Lighaams -ontbinding  tot  den  Dag  des  laatjlen  Oordeels. 
De  tweede  is  de  Dood  der  Zonde,  dewyl  die  Man  word 
als  dood  gegroet ,  die  te  ruften  legt  in  de  zonde.  En  de 
laat  ft  e  is  de  Eeuwige  Dood,  tot  dewelke  de  Goddeloozen 
zullen  worden  veroordeelt  ten  laatften  dage. 

Zo  veel  Godgeleerdheit  heb  ik  reeds  overgegaart  in  bet 

gezelfcbap  van  des  Generaals  Kapellaan ;  en  indien  ik  ''er een  Kompagnie  by  overgaren  kan  voor*  het  einde  van  den 
Veldtogty  zal  ik  in  allen  deelen  vergenoegt  zyn  van  myn 
eerfte  Kampagne. 

Vaar  wel.  Jan  Broer ,  ik  kryg  vaak,  en  daar  van 
zal  ik  my  thans  bedienen ,  want  met  bet  krieken  van  den 
Dageraat  zal  de  Artillery  3  Keteltrom ,  de  mindere  Tym- 
b aaien ,  de  Trommels ,  de  Trompetten ,  en  bet  Dood-mu- 
zik  van  het  grof  en  klein  Handgefcbut,  de  vaak  wel  uit 
de  oogen  houden  van  uw  Broeder , 

Den  Volontair,    N,  Laroon, 
Schellenberg, 

's  Nachts  voor  de  Bataille ,  in 
July  1704. 

P.     KAS  T  E  E  L  S. 

IS  een  Antwerpfche  Sinjoor,  een  tamelyk  goed  Bloem-' 
en  Fruit-  fchilder,  ruim  20  berucht  wegens  2yn  vro- 

lyk  humeur,  als  wegens  zyne  gefchilderde  Bloem -tafe- 
reelen.    Hy  wift  zich  aardiglyk  te  vleijen  in  de  gonft 
van  den  Heer  de  Koning,  woonachtig  tot  Antwerpen, Vierde  deel.  E  die 
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die  hy  vermaakte  door  zyne  Antwerpfche  aardigheden, 
en  die  hem  gelegendheit  gaf  om  een  fchoone  ftuiver 
gelds  te  winnen ,  door  alle  de  Konfttafereelen ,  die  hy 
Schilderde ,  over  te  zenden  naar  Spanje.  Hy  wiert  zo 
moedig  op  dien  voorfpoed  dat  hy  een  Paard  kogt,  waar 

op  hy  twee  k  driemaal  's  Weeks  alle  de  Bierhuizen  bui- 
ten Antwerpen  liep  bezoeken,  en  eenige  Schilders  zien- 
de, die  het  niet  al  te  wel  ging  na  den  vleefche,  was  hy 

gewoon  van  geheele  handen  vol  Spaanfche  Dukatons  en 
permisfie  Schellingen  uit  de  zak  te  haaien ,  met  een  by- 
voegzel  van  deeze  Spaanfche  Rodomontades;  Zie  daar, 
hai  God !  arm  kanaille ,  bedde  geld  van  noo ,  dat  hebbe 
kik  tot  ouwen  befte  \  doch  als  hy  hun  die  fchatten  had 
laten  kyken,  floeg  hy  zyn  pint  Leuvens- bier  binnen, 
en  reed  na  een  andere  Herberg,  om  aldaar  dat  zelve 
zotsfpel  te  hernieuwen. 

Maar  korts  daar  aan  faalde  die  Spaanfche  leverantie , 
en  jP.  Kafleels  verviel  wederom  in  de  voorgaande  laage 
mosfelfchelpen  der  behoeftige  armoede,  en  was  genoot- 
zaakt  zyn  Paard  in  de  zak  te  fteeken  om  van  te  teeren; 
en  daar  in  flachte  hy  de  Bredaafche  Vleeshouwers,  die 
in  hun  jeugd  alle  Dorpen  afhollen  op  Viervoeters  om 
Kalvers  te  koopen ,  en  in  hun  gryze  jaren  te  voet  pa-, 
trouilleeren  gelyk  als  Zwavel  (lokken-  kramers,  om  hier 
en  daar  den  Boer  een  maager  Schaap  of  een  gortig  Var* 
ken  af  te  borgen,  op  zes  maanden  kontant  te  betaalen, 
of  het  voor  altoos  fchuldig  te  blyven. 

Die  Bloemfchilder  heeft  zich  naderhant  eenige  tyd* 
tot  Amilerdam  opgehouden ,  in  welke  ryke  Wereld-ftad 
hy  verfcheide  fraaije  Bloemtafereelen  Schilderde;  doch 
dewyl  hy  byna  geduriglyk  dezelve  ordonnantien  maal- 

de, en  weinig  gebruik  maakte  van  het  leven,  zagen  'er 
de  konftliefhebbers  van  af,  en  lieten  hem  dryven.  De- 

wyl 



der    NEDERLANDERS.     3? 

wyl  'er  nu  een  Philofophifche  ftelling  is ,  dat  alle  zwaare 
lighamen  moeten  neerwaarts  daalen  na  het  middelpunt 
waar  uit  zy  kwamen  opfteigen ,  das  moed  hy  dat  zelve 
lot  ondergaan,  en  hy  zonk  weer  ter  aarde  in  de  beruch- 

te Hoofftad  Antwerpen,  waar  uit  hy  was  opgefteegen, 
om  aldaar,  gelyk  als  in  den  beginnen,  te  gaan  zitten 
koekeloeren  op  den  mefthoop  van  een  jaarlykfche  ont- 

beering aller  leven sbehoeftigheden. 

N.     KASTEELS. 

IS  een  Neef  of  een  Broeder  van  dien  bovengemelden 
Antwerpfchen  kakelaar,  doch  een  vry  beter  Bloem- 

fchilder,  wiens  Bloemen  en  Fruiten  vry  zo  konftig  2yn 
getekent  en  gefchildert ,  die  wel  zo  groots  is  in  zyne 
ordonnantien ,  die  vriendelyker  koloreert,  en  een  ander 
air  en  houding  weet  te  geven  aan  zyne  Konfltafereelen. 
Wy  hebben ,  omtrent  agtien  jaren  geleden ,  een  groot 
Schoorfteen-ftuk  gezien,  dat  dien  Konftfchilder  had  ge- 

fchildert voor  den  Gouverneur  Roberts  ,  dat  vry  flerk 
zweemde  na  de  manier  van  den  gewezen  grootenBloem- 
fcbilder  Baptijl ,  uitgezondert  dat  de  houding  zo  wel 
niet  was  verftaan  op  dat  Bloemtafereel  gelyk  als  dien 
Franfche  Floris  wilt  te  geven  aan  zyne  konftfchilderyen , 
en  dat  de  bloemen  of  nooit  zo  lieffelyk  behandelt,  of 
zo  ftout  en  zo  groots  niet  waren  verkoozen. 

Eenige  jaren  geleden  kwam  hy  eens  plegtiglyk  over 
naar  Antwerpen,  met  een  Wyf  op  zy,  en  een  goede 
beurs  met  Guinées  in  de  zak,  alwaar  hy  zyn  tyd  niet 
verfpilde  met  het  ingulpen  der  gekke  bieren ,  maar  inte- 

gendeel naarfliglyk  tekende  en  modellen  fchilderde  na 
verfcheide  Bloem-  en  Vrucht  -  tafereelen  der  vermaardfte 

E  2  Mee- 
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Meefters,om  zich  konftiglyk  van  die  konflpyloten  te  be- 
dienen binnen  Londen.  Hy  heefteen  goeden  opgang  ge- 

maakt in  Engelant ,  ook  is  hy  een  beter  Konftfchilder  als 
den  jongen  Bloemfchilder  Baptijl ,  en  dewyl  hy  de  bloem- 
konft  in  zyn  voordeel  heeft ,  en  veele  Vrienden  die  hem 
met  handen  en  fchouders  voortkruijen ,  is  het  waarfchyn- 
lyk ,  dat  hy  het  aldaar  wel  zal  inhouden ,  het  welk  wy 
hem  >  en  alle  verdienftige  Navolgers  en  Beleiders  van 
St.  LukaSj  gulhartiglyk  toewenfchen. 

N.      RUBEN    S. 

IS  al  meê  een  Antwerps-kind,  doch  een  minder  Schil- 
der als  zyn  Naamgenoot  den  grooten  en  nooit  vol- 
komen genoeg  by  ons  gepreezen  Pieter  Paulus  Rubens. 

Dat  Rubensje,  dat  zeer  na  de  lengte  heeft  van  een  vol- 
groeit Leids  Waaien- Weevertje ,  is  echter  geen  gemeen 

Bataille-fchilder  in  kleine  beelden,  en  wy  hebben  ftuk- 
jes  van  hem  gezien ,  dewelke  met  geen  al  te  doorzichtig 
oog  befchouwt,  konnen  doorgaan  voor  vriendelyke  Ka- 
binetftukjes.  Inzonderheit  fchildert  hy  de  tronietjes  van 
zyne  Soldaten  en  Ruiters  vry  fix ,  en  koloreert  dezelve 
konftiglyk;  doch  zyne  Paarden  zyn  de  minfte  voorwer- 

pen die  hy  voor  den  dag  brengt,  dewyl  hy  onkundig  is 
in  de  ontleedkunde  dier  Oorlogshaftige  Dieren.  Waar- 
lyk  het  is  een  jammer,  4at  hy  zich  daar  in  niet  bevlytig- 
de ,  want  hy  zou  als  dan  konnen  geboekt  worden  onder 
de  verdienftigfte  Bataille  -  fchilders  in  kleine  figuuren. 
Daar  en  boven  bediende  hy  zich  al  te  veel  van  Prenten 
voor  een  jong  Schilder,  en  voornamelvk  van  de  Batail- 
le-prenten  van  Ruigendas,  dewelke  wel  fraai  zyn  in  haar 
zoort,  doch  die  hy  zo  plomp  kopieerde,  zonder  de  al- 

der- 
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derminfte  verandering,  dat  men  zyne  ftukken  moet  be- 
fchouwen  als  zo  veele  gekoleurde  Ruigendafche  Konft- 
prenten. 

Vorders  is  dat  Konflenaartje  by  uitnemendheit  gedien- 
llig  en  vriendelyk  voor  een  geboren  Antwerpenaar,  wel- 

ke Sinjoors  doorgaans  zo  trots  en  onvriendelyk  vallen 
tegens  de  Vreemdelingen  als  zo  veele  opgeblaaze  Luci- 

fers, en  klaarlyk  betoonen  afkomftig  te  zyn  van  Duc 

d'Alba's  Spaanfche  Officieren  en  Krygsluiden  ,  die  de 
Nederlanders  voor  honden  fcholden  ,  daar  zy  in  der 
waarheit  niet  anders  waren  als  de  bloedjagt-doggen  van 
den  onbarmhartigen  ,  en  voor  zyn  eigen  vleefch  en 
bloed  ongevoeligen  Filip  den  II.,  Koning  van  Spanje, 
die  zyn  Zoon,  den  Prins  Don  Carlos,  zo  onmenfchelyk 
liet  flachten ,  en  naderhant  zyne  rampzalige  Koninginne , 
door  een  Spaanfche- vyg,  na  het  ryk  der  fchimmen  zond. 

N.      BRAND    S. 

WY  hebben  in  jaren  en  dagen  geen  kluchtiger 
Schepzel  ontmoet  als  dien  N.  Brands,  geboor- 

tig van  Keulen,  doch  Gereformeert ,  zo  hy  voorgaf,  die 
aldaar  noch  een  Broeder  had  woonen,  die  'er  als  Predi- 

kant onder  het  kruis  den  hervormde  Godsdienft  verkon- 
digde, volgens  zyn  zeggen.  Hy  fprak  zes  a  zeven  on- 

derfcheide  Talen,  en  die  alle  te  zamen  kwalyk;  ook  gaf 
hy  zich  uit  voor  een  Hiftorie- ,  Konterfy tzel- ,  Land- 
fchap-,  Vogel-,  Dier-,  Bloem-  en  Fruit-Schilder;  maar 
de  waarheit  was  dat  hy  een  goed  Beeften-  of  Dieren- 
fchilder  was ,  daar  hy  de  andere  beroepen  zo  flegtjes  be- 

handelde, dat  daar  over  niet  veel  was  te  roemen.  Wy 
hebben  eenen  gefchilderden  Haas  van  hem  gezien ,  be- 

E  3  nevens 
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nevens  een  koppel  Patryzen,  een  ouwerwets  Snaphaan, 
en  een  Hondskop,  meefterlyk  gefchildert,  ja  zo  meefter- 
lyk,  dat  het  ook  niets  behoefde  toe  te  geven  aan  den 
Ouden  Jan  Baptijl  Weeninx. 

Geen  Menfch  wifl  van  waar  dien  Konftenaar  kwam 
aanftormen,  die  tegens  het  begin  vanden  Winter,  op 
het  jaar  duizent  zeven  hondert  negen ,  zo  fchraal  in  de 
noppen  als  een  Kerkmuzikant  van  Keulen,  zo  geldig  als 
een  Dorpkofter  in  het  Land  van  Luik ,  en  zo  onbekent 
als  een  Schollevaar  onder  een  troep  Weft  -  Indifche  Ra- 

vens.  Wy  woonden  op  die  tyd  in  's  Hartogenbofch ,  en 
kwamen  hem  te  ontmoeten  in  een  Wynhuis ,  daar  hy 
reeds  een  uur  a  drie  had  zitten  drinken  op  koften  van 
ongelyk ,  en  het  gezelfchap  blind  en  doof  gepraat  door 
het  opnaaien  van  zyne  ongemeene  verdienften.  Ook  gaf 
hy  voor  een  Luitenant  te  Voet  geweeft  te  zyn ,  zonder 
echter  zyn  Heeren  en  Meefters,  of  het  Regiment  te  kon- 
nen  noemen ;  en  een  oogenblik  daar  na  vertelde  hy ,  te- 

gens die  geenen  die  na  hem  wilde  luifteren ,  eenige  ja- 
ren lang,  met  groote  lof,  den  Helbaart  te  hebben  ge- 

voert  in  qualiteit  als  Serjeant ;  een  ander  vertelde  hy 
voor  Ingenieur  te  hebben  gedient;  by  een  tweede  gaf 
hy  zich  uit  voor  een  Chimilt,  en  een  derde  moeft  hoo- 
ren  dat  hy  de  Bouwkunde  beter  verftont  als  den  gewee- 
zen  Bouwheer  van  het  Stadhuis  te  Amfterdam ,  en  tegen 
een  vierde  verhaalde  hy  zo  wel  een  Keulenaar  te  zyn 
als  den  beruchten  Jooft  van  Vondel,  en  vry  dieper  als 
iiy  te  hebben  gekeeken  in  de  Bron  van  den  Dichtgod 
Apol  en  van  zyne  konkubynen  de  ingebeelde  Zanggo- 

dinnen; kortom,  hy  was  gelyk  als  een  Zeelt  in  een  vifch* 
kaar,  die  het  gantfche  gezelfchap  in  een  geftadige  be- 

weeging hield, zonder  dat  zich  iemant  gewaardigde  hem 
ietwes  te  vragen.  Opdat  moment  dat  hy  zyn  geheu- 

gen 
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gen  pynigde  om  alle  die  taftelyke  onwaarheden  te  ver- 
zinnen, en  met  den  vernis  des  Duivels,  die  den  Vader 

der  Leugens  is,  te  verglansfen,  kwam  ik  op  die  kamer 
om  een  fles  te  drinken ,  waar  op  een  van  het  gezelfchap 
tegen s  hem  zei,  gints  komt  een  Konjlfchilder  aan,  ver- 
telt  die  eens  het  geen  wy  zo  lang  tot  ons  leetwezen  hebben 
moeten  hoor  en.  Hy  kwam  fluks  na  my  toe,  en  vroeg  my, 
zonder  eenige  voorafgaande  beleefdheden  te  gebruiken, 
of  ik  een  Konftfchilder  was  ?  en  na  dat  ik  had  geantwoort 
ja!  fchreeuwde  hy  volmondiglyk  uit;  dat  is  goed  Kon- 
frater , kom  dan  moeten  wy  f  zamen  drinken !  Ik  antwoor- 
de  hem  met  een  ftraffe  en  koele  toon ,  dat  ik  my  zoo  aan- 
Jlonds  niet  familiarizeerde  met  Vreemdelingen ,  en  dat  hy 
wel  zou  doen  van  een  ander  medgezel,  om  meê  te  drinken , 
op  te  zoeken,  dat  ik  kwam  om  een  fles  wyn  op  myn  eigen 
hand  te  verorberen  >  en  niet  belujl  was  om  te  lui/leren  na 
zyn  zotte  praatjes.  Daar  op  hield  hy  af,  en  ik  ging  ge- 

ruft zitten  afzien  op  wat  wyze  dat  fpel  zou  afloopen.  Te- 
gens  acht  uuren  was  hy  zo  vol  gezopen  als  een  Scheep- 
jesfchellings  Ridder  op  het  Wynkopers-feeft  in  den  Rot- 
terdamfche  Stads-Doelen,  en  hy  greep  zyn  rotting  op,, 
met  een  voornemen  om  zachtjes  door  te  gaan  ,  zonder 
eens  na  zyn  gelag  te  taaien  ,  toen  de  Wyïi waard  hem- 
by  de  mouw  greep,  en  vroeg,  of  hy  hem  eens  fes  pint- 
jes  wyn  geliefde  te  betaalen  r  den  geldelooze  Brands  be- 
plyte  zyn  onvermogen,  en  den  vergrimde  Kaftelein- 
dreigde  hem  te  laten  afrosfen  door  zyn  knegts,  waar  op 
ik  die,  ter  eere  van  de  Schilderkonft  >  een  wenk  gaf  van 
hem  te  laten  gaan ,  en  zyn  gelag  voldee,  het  welk  hy 
echter  's  anderendaags  tegens  alle  verwachting  kwam  be- taalen. 

Hy  had  zich  vervoegt  by  een  paar  's  Hartogenbosfche 
Predikanten ,  die  hem  eenige  penningen  veritrekt ,  en 

hem 
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hem  hadden  belooft  van  zyn  perfoon  en  konft,  krachtig* 
lyk  te  rekommandeeren  by  den  Heer  van  Ameliswaart, 

op  die  tyd  Kommandeur  van  's  Hartogenbofch ,  ook  wa- 
ren zy  zo  welfpreekende  op  dat  kapittel,  dat  zy  dien 

ouden  Heer  overhaalden  om  zich  te  laten  portretteeren 
in  het  harnas,  levensgroote  tot  de  voeten  toe  uit,  welk 
konterfytzel  hy  binnen  veertien  dagen  vervaardigde,  en 
daar  voor  ontfing  een  fomme  eens  van  honderd  guldens. 
Toen  was  hy  de  Duivel  te  ryk!  hy  kogt  linnen,  een 
blonde  paruik ,  liet  een  fchoon  kleed  maken,  ftak  een 
brave  degen  op  zy ,  verzelde  die  equipagie  met  een  paar 
zyde  kousfen,  en  nieuwe  fchoenen  ;  om  kort  te  gaan, 
hy  kwam  voor  den  dag  als  een  kavalier,  en  dat  alles 
zonder  een  duit  van  zyne  hondert  guldens  uit  te  geven, 
enkelyk  op  het  krediet  van  dat  konterfytzel. 

Daarenboven  portretteerde  hy  de  twee  Heeren  Predi- 
kanten ,  zyne  Mecenaten,  benevens  derzelver  Gema- 

linnen ,  en  noch  verfcheide  andere  's  Hartogenbosfche 
Borgers,  waar  door  hy  begon  te  herleven,  en  te  ont- 
dooijen,  doch  hy  dwarsboomde  dit  fortuin  door  zyn  ge- 

drag ,  en  maakte  zich  in  korte  tyd  alle  zyne  Vrienden 
tot  Vyanden  door  zyn  beeftachtig  gedrag.  Hy  dronk, 
loog,  ploeterde, en  itelde  zich  zo  buitenfpoorig  aan, dat 
hem  niemant  langer  wilde  kennen  of  aanfpreken,  waar 
door  hy  genootzaakt  wierd  een  minder  zoort  van  gezel- 
fchap  op  te  zoeken ,  het  welk  gemaklyk  in  's  Hartogen- 

bofch te  vinden  is.  Hy  kwam  meeftentyds,  tegen  het 
vallen  van  den  avond,  in  een  Koffyhuis,  en  met  een 
een  Brandewynshuis  op  de  grooteftraat,daar  hy  dan  eeni- 
ge  dronke  Poortkommiezen,  twee  a  drie  Boekverkopers, 
van  de  laagtfte  klasfis,  en  eenige,  fubalterne  krygs-offi- 
cieren,  als  Serjeanten  en  Korporaals  vond  zitten,  ieder 
onder  hun  glaasje  fnor water,  waar  onder  hy  dan  zyne 

qua* 
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qualiteiten  ging  zitten  uittrompetten ,  dat  het  gezelfchap 
kon  zien  noch  hooren.  Een  aardig  Poëet,  die  zich  daar 
zomtyds  liet  vinden ,  om  na  de  veelkleurige  diskoersfen 
van  die  doorluchte  Heeren  te  luifteren  ,  verdroot  dat 
Keuls-geploeter,  derhalven  fchreef  hy  met  een  potloots- 
pen  dit  onderftaande  Vaarsje  op  een  ftuk  papier  ,  fpelde 
het  tegens  het  behangzel ,  en  liet  het  hangen. 

H    E    T 

KONTERFYTSEL  K 

VANDEN 

KUNSTSCHILDER  J.  V.  BRANDS. 

E( 'en  bolle  blaasbalk ,  die  een  fodiak  van  kroegen , 
Doorkruipt  3  gelyk  een  zwyn,  en  drinkt  van  deur  tot deur, 

Komt  's  avonds  hier  in  huis ,  en  onder  't  zwetfen ,  zwoe- 
gen, 

En  tieren,  Snapt  hy  als  een  blinde  van  de  kleur. 
Zweert  dat  hy  alles  weet  in  zes  of  zeven  taaien ,  • 

Doch  tegen  Kal epyns,  dat  is,  in  Pools  Latyn  , 
En  Keulens  Italiaanfch,  noch  groen  door  Muiters  kwaa- ien, 

Sweetfch  Spaanjch ,  en  Koerlands  Franfch  ,  Gents 
Neerduitfch  grof  en  fyn , 

Alleen  is  Brands  het  al,  hy  is  een  Veflingbouwer , 
Een  Krygsman  die  de  Dood  doet  danfïen  op  zyn  lier, 

Een  deftig  aards  Poëet ,  een  konftig  Beeldenhouwer, 
En  een  Chimift  ,  die  't  goud  zuigt  uit  't  Hermetis vier, 

Vierde  Deel.  
F  
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Hy  zeilt  altoos  voor  wind,  daar  de  and'ren  moeten  kren- 
gen; 

In 't  kort,  men  ziet  in  hem,voor't  laatile  en  tot  befluit, 
Dat  Keulen,  als  de  Nyl,  ook  Monfters  voort  kan  bren- 

gen: Sa  twyfelaars  flap  in,  hier  hangt  den  wysgeer  uit. 

Hy  maakte  het  ten  laatflen  zo  van  eyers ,  dat  hy  niet 
langer  wift  waar  te  gaan  fpyfen ,  tegens  het  klokflag  van 
twaalf  uuren,  en  daar  op  wiert  hy  gedachtig  aan  my,  en 
kwam  my  bezoeken ,  vlak  op  den  middag  j  zo  als  ik  my 
zou  aan  tafel  gaan  zetten.  Ik  kwam  in  een  voorkamer 

by  hem ,  en  vroeg  wat  'er  van  zyn  dienfl  was  ?  Hy  ant- 
woorde;  Dat  by  demoediglyk  verzogt ,  om  een  deelgenoot 
te  mogen  worden  van  een  enkelde  maaltyd,  dat  by  zulks 
verzogt  aan  een  mede  Konjlenaar ,  en  dat  niemant  wijl 
wat  bem  kon  overkome.  Ik  zy  dat  myn  tafel  tot  zyn 
dienfl  was,  en  geleide  hem  in  een  achter  kamer,  daar 
een  warme  kagcheloven  ,  en  de  fpys  reeds  opgedifcht, 
flont,  en  ik  beval  de  meid  een  floel  aan  de  tafel  te  zet- 

ten, voor  myn  Konfrater,  die  als  een  Hannekemaaijer 
at,  en  als  een  Pool  dronk,  waar  uit  ik  een  groot  beüuit 
kon  opmaken,  dat  hy  miffchien  meerder  koude  had  ge- 

leden in  de  laatfle  vier -en -twintig  uuren,  als  gegeeten 
of  gedronken.  Na  dat  de  natuur  was  voldaan,  vroeg 
hy  my ;  of  ik  my  geliefde  te  laaten  Konterfyten  ?  dat  by 
bet  loon  aan  myn  befcbeidenbeit  Jlelde ,  en  zo  bet  my  kon- 

venieerde^  dat  by  dan  'i anderen  daags  tujfcben  8.  en  9.  uu- 
ren zou  komen  zien  op  de  koffy,  om  bet  werk  te  ontginnen. 

Ik  was  nieuwsgierig  om  een  Konterfytzel  van  hem  te 
zien,  dewyl  fommigen  my  hadden  gezegt,  dat  hy  een 

goed  Portret,  en  anderen  wederom  dat  hy  niets 't  geen  de 
befchouwing  eens  Konftkenners  verdiende,  kon  maken, 

des 



der    NEDERLANDERS.     43 

des  verleende  ik  hem  fiat  op  zyn  behoeftig  Requeft,  en 
zei  tegens  hem,  dat  hy  op  dat  uur  kon  komen.  Daags 
daar  aan  fchelde  hy  aan  op  de  beflemde  tyd,  en  wiert 
ingelaten.  Ik  liet  hem  een  kopje  Koffy  voor  zetten, 
doch  hy  verzogt  om  liever  een  glas  Brandewyn  te  mo- 

gen hebben,  dat  ik  hem  liet  geeven,  en  dat  hy  op  zyn 
Engelfch  in  eene  teug  liet  binnen  loopen.  Dewyl  ik 
maar  effentjes,  een  begin  had  gemaakt  met  myn  Koffy 
te  drinken,  eifchte  hy  de  weerga  van  dat  kelkje  Brande- 

wyn, dat  ik  toeflont,  en  dat  hy  in  een  paar  teugen  ver- 
orberde. Korts  daar  aan  vorderde  hy  een  derde  kelk, 

waar  op  ik  hemantwoorde,  van  hem  een  drielings  fles  te 
zullen  vereeren,  na  dat.  het  Konterfytfel  was  gedood- 
verft,  doch  geen  droppel  voor  die  tyd,  op  welk  vonnis 
hyde  fchouders  ophaalde,  en  ging  zitten  dutten.  Om 
de  waarheit  te  zeggen,  ik  viel  in  het  medelyden  en  be- 

val de  meid  van  hem  noch  een  glas  Brandewyn  te  gee- 
ven ,  op  welk  zoetluident  bevel  hy  als  uit  een  diepe 

flaap  opfprong,  en  al  lagchende  tegens  my  zei;  Och  ja, 
Heer  Konfrater  dan  zullen  de  penceelen  rollen  als  kanten- 
werk/Iers  klojfen.  Na  dat  derde  gerecht  reezen  wy  op , 
en  ik  bragt  hem  in  myn  fchilderkamer  ,  daar  een  op- 
gefpannen  doek  op  een  fchilder  -  ezel  ftond ,  en  palet  en 
penceelen  gereet  laagen ,  nieuwsgierig  hoe  die  onderne- 

ming zou  uitvallen. 
Na  dat  hy  het  palet  had  geflelt  met  een  beevende 

rechterhand,  keek  hy  my  zo  erbarmelyk  aan,  meteen 
paar  halve  maans  blikken,  dat  ik  hem  vroeg,  of  'er  een 
vierde  hartflerking  moefl  zyn?  waar  op  hy  antwoorde; 
Ik  verzoek  noch  een  volgefchonken  kelk ,  Heer  mede  KonS" 
ienaar^  om  nevens  my  te  zetten ,  en  dan  zal  ik  nu  geen 
droppel^  voor  dat  de  tronie  ge  doodverft  is9  meer  eijfchen. 
Ik  liet  hem  een  vierde  glas  geeven,  dat  hy  echter  maar 

F  2  voor 
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voor  een  derde  deel  uitilorpte,  en  toen  voorzichtiglyk 
nederzette,  en  daar  op  floeg  hy  met  den  duim,  en  de 
voorfle  vinger  een  kruis  over  het  doek ,  rukte  toen  een 
penfeel  uit,  en  begon  het  weezen  te  tekenen.  Dat  ge- 

daan zynde  nam  hy  een  hapje,  en  viel  aan  't  fchilderen 
een  groote  twee  uuren  lang,  in  welke  tyd  wy  niet  half 
zo  flerk  over  de  hitte  klaagde,  als  de  onder  de  Linie 
ftilleggende  Ooft-Indie-Vaarders,  want  het  vroor  ftee- 
nen  uit  de  grond,  en  wy  hadden  geen  ander  vuur  als 
een  paar  ftoofjes,  doch  het  liep  ten  einde  met  Jerufalem. 

Hy  vroeg,  of  ik 'er  ook  een  hand  by  begeerde?  en  de- 
wyl  het  doek-  groot  genoeg  was ,  zei  ik  ja ,  waar  op  hy 
een  borftel  uithaalde,  en  zo  hy  voorgaf,  'er  een  bevalli- 

ge hand  zou  by  doodverwen.  Ik  vroeg  hem  by  wyze 
van  een  praatje,  of  hy  zich  nooit  bediende  van  een  kryt- 
pen,  om  eer  ft  een  hand,  of  een  tronie  valt  te  tekenen, 
en  dante  fchilderen,  waar  op  hy  dit  fchots  befcheid  gaf; 
daar  van  konnen  de  Heer  en  Jan  Baptift  Bi/et ,  en  Jacob 
Weyerman^  zich  bedienen ,  den  laat  ft  e  om  zyne  Bloemen  , 
en  den  eerfte  om  zyne  Konterfytzels  te  tekenen ,  doch  ik 
voer  de  krytpen  aan  de  punten  van  myne  borftels  en  pen* 
ceelen,  en  die  krytpennen  konnen  niet  in  (lukken  vallen» 
Dat  onbeleefd  befcheid  pynde  my ,  maar  ik  verbeet  myn 
toorn,  en  na  nog  een  halfuur  te  hebben  gezeten,  ver- 
zogt  hy  my  om  eens  op  te  Haan  en  te  kyken.  Ik  rees 
op ,  maar  o  hemel !  ik  dacht  hartfteken  achter  over  dood 
te  vallen ,  op  het  zien  van  dat  konterfytzel :  geen  Turk' 
fche  BafTa,  die  door  de  boogpeezen  der  Boftangis  wort 

geworgt  in 't  Serail,  geen  Koelant,  toen  hy  door  den 
dor  ft  verftikte  in  Bonival ,  of  geen  Reus ,  als  hy  zyne 
blikken  laat  rollen  in  den  Amfterdamfche  Doolhof,  ziet 

'er  niet  half  zo  gezwollen  uit,  als  'er  myn  aangezigt  uit- 
zag, dat  een  vierendeel  te  veel  was  uitgedeit  in  de  leng- 

te 
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te  en  in  de  breedte;  en  de  hand  verbeelde  natuurlyk  een 

vlaams  Spinnewiel,  dat  door  een  Dronkenboer  op  een 
Vaften- avond  te  barften  is  getrapt,  en  wiens  Hukken  en 

fplinters  men  ongeregeldlyk  ziet  uitfteken  langs  alle  kan- 
ten.    Na  een  kleine  poos  dat  Portret  gezien  te  hebben , 

fprak  ik,  zonder  myn   gevoelen  te   uiten,    kom  Heer 
Brands,  leg  de  penfeelen,  wafch  u  handen,  en  laat  ons 

gaan  middag  maaien.     Die  ftilzwygendheit  ftont  hem 
niet  aan,  en  hy  zei,  als  ik  gefpyfi  heb  zal  ik  Vr  noch 
een  uur  of  twee  aan  gaan  zitten  kneeden,   waar  op  ik 
hem  koeltjes  toebeet,  dat  zulks  onnodig  was,  devvyl  het 

beflag  my  niet  beviel,  dat  hy  'er  niet  langer  op  behoef- 
de te  kneeden ,  en  daar  op  gingen  wy  fpyzen. 

r    Na  de  maaltyd  zei  ik  tegens  hem,  die  my  dodelyk 
verveelde,  dat  ik  ging  fchilderen,  hem  gevolglyk  niet 
langer  kon  gezelfchap  houden ,  waarop  hy  repliceerde, 
met  een  kopere  onbefchaamdheit ;   O  Heer  Konfrater, 

iaat  my  maar  een  paar  flesjes  befte  wyn,  en  pypen  en  ta- 
bak  geeven ,  dan  kan  ik  my  in  eenigheit  diverteeren  tot  den 
avondftorid,  als  wanneer  wy  een  uur  of  fes  over  de  Kon/l 
konnen  zitten  praaten.     Ik  wil  gaarn  bekennen ,  dat  het 
verfch  denkbeelt  van  dat  leelyk  Portret ,  gevoegt  by  die 
laatfte  onbefchaamdheit,  my  zo  heviglyk  verdroot,  dat 
ik  myn  Meid  beval  de  voordeur  te  openen ,  en  dat  ge- 

daan zynde  greep  ik  myn  rotting,  met  deeze  woorden; 
Kanailje,  flus  hebje  myn  hand  met  een  borftel  ge  tekent, 
nu  zal  ik  eens  zien  of  ik  uw  rug  met  deze  Oofterfche  krui- 

pen kan  tekenen  ï  Dit  zeggende,  joeg  ik  hem  buiten  de 
deur  met  ftokflagen ,  en  liet  hem  loopen. 
-    Maar  dat  mismaakt  konterfytzel  ftont  my  duur,  want 

ik  noode  'er  zo  veele  Kpnflliefhebbers  en  goede  Vrien- 
den op  5  dat  ik  die  fchlde  met  geen  paar  ankers  Wyn 

F  3  kon 
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kon  boeten.  Zy  bekenden  allen  eenpariglyk ,  dat  het 
een  jammer  was,  dat  die  Brands  het  Dieren -fchilderen 
verzaakte,  om  het  konterfyten  te  volgen,  zynde  hy  in 
het  eerde  beroep  een  overvlieger,  en  in  het  laatfte  een 
prul  der  prullen. 

Ik  hoorde  in  veele  jaren  niet  fpreken  van  dien  Konfte- 
naar ,  toen  my  een  zeker  Heer  een  kluchtig  geval  'er  van 
verhaalde,  dat  hy  'er  mee  had  uitgeflaan  tot  Steenber- 

gen.    Die  Heer,  die  aldaar,  zonder  dat  hy  'er  woonde, 
Ontfanger  was,  hoorde  zyn  Hospes  gevalliglyk  fpree- 
ken  van  een  groot  Konftfchilder  ;  en  een  liefhebber  zyn- 

de van  de  Schilderkonft,  liet  hy  hem  verzoeken  om  eens 
by  hem  te  komen;  waar  op  Brands ,  (want  die  was  de 
man ,  zonder  een  tweede  verzoek  af  te  wagten , )  kwam 

aanftappen.     Hy  zag  'er  uit  als  een  Piemontois  Defer- 
teur,  (vertelde  my  dien  Rentmeefter,)  gekleed  in  een 

linnen  kiel,  een  onvergeeflyke  hoed  op  't  hoofd,  geen 
das  om  den  hals,  en  gekoull  en  gefchoent  volgens  het 
fatfoen  van  dien  opfchik.     Daar  wiert  gevraagt  wat  hy 
Schilderde?  Waar  op  hy  vrypoftiglyk  antwoorde,  Die- 

ren en  Vogels ,  zo  goed  als  Boel ,   Weeninx ,  of  als 
Hondekoet er ,  en  dat  gezegt  hebbende,  greep  hy,  zon- 

der eenig  kompliment,   een  ftoel,  en  vroeg  aan  den 
Ontfanger  wat  hy  had  te  drinken?  Dien  Heer  liet  hem 
een  kan  bier  en  een  glas  brandewyn  geven  ,  en  zei, 
dat  hy  hem  een  fchoonen  haan. met  een  koppel  hennen 
zou  zenden   om  die  te  konterfyten  ,   benevens  eenige 
champignons,  om  daar  mee  den  voorgrond  te  verderen, 
en  een  doek,  die  hy  noch  dien  zelven  avond  door  zyn 
knecht  zou  laten  halen,  en  dat  hy  het  bedongen  loon, 
20  dra  als  de  Schildery  was  vqltooid  ,   kon  vorderen. 
Daar  op  eifchte  Brands  vier  Dulraten,en  een  halve  ryks- 

daalder 
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daalder  Tabaks-geld;  in  welk  gecombineert  verzoek  dien 
Heer  bewilligde,  die  hem  daar  op  liet  gaan,  en  noch 

dien  eigen  avond  verreisde  na  'sPrinfenhage. 
-  Maar  het  geval  wilde,  dat  den  Ontfanger,  buiten  ver- 

wachting, moeft  wederkeeren  na  Steenbergen,  binnen 
de  fes  a  acht  dagen,  en  die  20  dra  van  ft  Paard  niet  was 

j  gefteegen  >  of  hy  liet  Brands  ontbieden  ,  nieuwsgierig 
[hoe  ver  dat  hy  was  geavanceert  met  den  haan  en  de  kip- 
[pen;  doch  den  Waard  des  Ontfangers  antwoorde  zulks 
i  onnoodig  te  zyn  ,   dewyl  dien  verplukte  Vogelfchilder 
eerfl  den  haan ,  en  toen  zyne  twee  by  wy ven  had  ver- 

\  Honden ,  en  toen  met  een  ftille  trom  naar  Antwerpen 
i  was  vertrokken. 

Naderhant  hebben  wy  verftaan ,  dat  hy  in  de  uiteriie 
armoede  en  elende  is  geflorven ,  en  het  oud  fpreekwoord 
heeft  bewaarheit ,  dat  een  kwaad  begin ,  veelty.ds  wort 
opgevolgt  door  een/legt  einde. 

1 
JOAN  GLAUDIUS  de  COCQ. 

S  een  Antwerps- wicht,  een  tamelyk  goed  Konftfchil- 
der,  doch  noch  beter  Beeldhouwer,  inzonderheit  is 

hy  alzo  zeer  beroemt  door  zyne  bevallige  gebytelde 
kleine  naakte  kaboutertjes ,  als  Albano  noch  hedendaags 
befaamt  is  wegens  zyne  bekoorlyke  gefchil derde  wicht- 

jes, dewelke  hy  alle  konterfyte  na  zyn  eigen  krooft, 
dat  Glaudius  niet  kon  doen,  alzo  die  dan  niet  anders 
zou Gebeeldhouwt  hebben  als  dwergjes,  zynde  by  zelfs 
een  dwerg  van  het  alderkleinfte  zoort.  Aangaande  zyn 
Schilderkonft ,  konnen  wy  getuigen  verfcheide  ftoutge- 
tekende  en  tamelyk  fraaije  gekoloreerde  flukken  van  zyn 
hand  gezien  te  hebben,  doch  om  de  waarheit  niet  te 

disobli- 
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disobligeeren ,  hy  was  grooter  ordonneerder  ,  als  Schil- 
der. 
Toen  het  Kafteel  van  Breda  ten  naaftenby  was  her- 

ftelt  in  zyn  voorgaande ,  of  liever  in  een  heerlyker  lui- 
fter,  in  den  Jaare  1696.,  ontrent  geleden  drie  a  vier  en 
dartig  Jaren ,  wiert  dien  Glaudius  de  Cocq  van  Antwer- 

pen opontboden  ,  benevens  F.  Verheide ,  uit  's  Hage , 
om  tot  Breda  's  Konings  -  hof  te  komen  verderen  met 
zyne  konftige  Beelden  en  andere  konftige  cieraden ;  wer- 
dende  de  cieraden  gebytelt  door  den  gemelde  Frank  Ver- 
heide,  door  ordre  van  den  Heer  Romans,  Architect  des 
Konings  William  de  III. 

Glaudius  de  Cocq  was  een  Jefuit ,  die  de  weinige  wel- 
meenende  trachte  te  vergiftigen  door  edik  en  gal , 
druipende  Serpentynfche- tongen  ,  onder  welk  getal 
dien  beeldhouwende  dwerg  de  onbefchaamde  brutaliteit 
had  van  te  zeggen ,  dat  hy  niets  zo  zeker  Jlelde ,  als  dat 

alle  de  Gereformeerde  verdoemt  waren ,  zonder  ''er  in  de wieg  leggende  Schepzels  van  uit  te  zonderen.  Ik  was  op 
die  ty d  noch  een  jongen  bloed  van  veertien  a  vyftien  ja- 

ren ,  zegt  den  Schry ver  van  deze  Boekdeelen  ,  die  by 
jP.  Verheide  leerde  tekenen ,  daar  wy  in  een  ryper  ouder- 

dom hem  dat  anders  zouden  hebben  bewezen ,  zo  uit  het 
Woord  Gods ,  als  uit  de  Oudvaders ;  maar  in  die  vroege 

eeuw  was  'er  noch  niet  veel  wezendlyke  Godgeleerdheit 
by  ons  te  vinden,  waar  van  wy  t'zedert  andere  proeven 
hebben  gegeven  door  onze  drie  Boekdeelen  van  de  Hi- 
itorie  des  Pausdoms.  Die  Glaudius  dan  vloog  over,  uit 
het  Hannekes-neft  van  Antwerpen,  na  Breda,  bezogt 
het  Hof,  ordonneerde  wat  'er  moeft  gedaan  worden,  en 
vertrok  toen  wederom  naar  Antwerpen,  daar  hy  zei, 
een  zaak  van  de  allerhoog/Ie  aangelegendheit  te  moeten 
verrichten,  en  dat  hy,  die  volbragt  hebbende ,  op  hetfpoe- digfle 
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4tgfle  zou  wederkeeren ,  en  met  de  Beelden  een  begin  ma- 
ken- En  waar  in  beftont  doch  die  zaak  van  de  allerui- 

terfte  aangelegendheit  ?  Wederhoud  uw  lach  ,  Leezer ! 
Het  Dwergje  moeft  de  plegtigheden  des  Huwlyks  vol- 

trekken met  de  Dochter  eens  Koopmans ,  die  langs  het 
Land  liep  met  Naalden ,  Spelden  ,  Mesfen  en  Brillen , 
welke  Infante  hy  eens  onder  een  ftoet  van  Nimphen  van 
zulk  llag  had  zien  fpansfeeren ,  langs  den  barren  oever 

van  de  geele  Rivier  de  Schelde.  Dewyl  hy  nu  maar  be- 
hoefde te  vragen  om  gevloekt  te  worden  met  het  Jawoord, 

was  het  deerlyk  Huwlyk  aanftonds  kant  en  klaar;  den 
Dwerg  wiert  vaftgeklonken  aan  een  Vrouwmenfch  als 
een  Pallisfaad,  en  ook  al  zo  mager;  en  daar  op  kwam 
hy  na  Breda  afzakken  ,  vergezelfchapt  met  een  Sprink- 
haans-wolk  jonge  Beeldhouwers. 

Ondertusfchen  had  den  Intendant,  die  niets  van  die 

Huwlyks-vlam  had  gerooken,  een  appartement  voor  zyn 
Pigmees-perfoon ,  benevens  een  Werkhuis  voor  hem  en 
voor  zyne  Beeldhouwers  do.n  vervaardigen,  in  het  op 
dien  tyd  ledig  flaande  Gouverneurs -huis.  Maar  horen- 

de dat  hy  de  Poes  op  zei,  en  Getrouwt  was,  fchreeuw- 
de  hy  uit;  Ha  nu  is  de  Dwerg  in  de  grond  geritï wert  >en 
zal  een  bedelaar  fier  ven !  kon  hy  die  Speldekramers  -  kat 
niet  hebben  laten  zitten  grommen  in  den  hoek  van  'i  Vaders 
haardftee  ?  moeft  hy  noch  een  toeleg  maken  om  de  Werelt 
te  verleelyken  met  jonge  wanfcbepzels?  dat  had  ik  nooit 
gedacht  van  dien  groot  en  Beeldhouwer  l  Doch  het  klagen 
was  te  fpaade;  de  kabeljaauw  had  den  hoek  in  de  keel; 
den  Kramer  was  verloft  van  het  fpook,  en  dien  kwaad- 
aardigen  duivel  was  in  hem  gevaren,  die  van  het  eerfte 
oogenblik  van  haar  Vrouwfchap  over  dien  kranenvyant 
fchrylings  heenen  zat ,  en  hem  in  't  vervolg  een  armoe- 

dig, elendig  en  rulteloos  leven  heeft  doen  lyden, Vjerde  deel.  G 
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Hy  begon  met  het  Beeldhouwen  van  een  Mars  een 
fchoon  beeld ,  dat  hy  uit  een  bedorven  benthemmer  ftee- 
ne  beeld  beeldhouwde  5  en  in  de  rechterhand  een  bloo- 
te  Sabel,  en  in  de  linker  een  ontfteeken  oorlogstoorts 
voerde.  Dat  beeld  ftaat  boven  op  de  gevel  van  de  groo- 
te  zaal  in  het  binnenhof,  boven  den  fchoorfteen  van 
weerskanten  opgaanden  trap,  die  bekent  is  in  alle  de 
Vorltelyke  hoven  van  de  Kriflen  Weereldt;  vorders  by- 
telde  hy  onderfcheide,  20  fteene  als  houte  Beelden,  de- 

welke in  verfcheide  apartementen  van  het  Hof  wierden 
geplaatft ;  ook  ordonneerde  hy  een  heerlyken  binnen 
trap  beftaande  uit  cderlyke  loofwerken,  geftoffeert  met 
veelderley  foort  van  Dieren ,  als  Eekhoorntjes ,  Honden , 
Katten,  en  inzonderheit  Aapen  en  Meerkatten,  het 

geen  de  Spotters ,  waar  van  'er  een  grootel  tal  tot  Bre- 
da woont,  als  Kapitaaliften ,  fchimpsgewyzen  deê  zeg- 

gen; dat  doorgaans  yeder  foort  van  Ongediert  zyns  gely- 
ken  voortbragt,  om  de  broed/els  der  wanfchepzels  te  ver- 

eeuwigen. Dat  die  Spreeuwen  niet  t'eenemaal  hebben 
mitsgetaft,  in  die  lofle  omfchryving  blykt  thans  in  de 
Klaudiaanfche  verkiezing  van  dien  verdienftigen  Beeld- 

houwer, wiens  geheelehuis,  ja  tot  het  washuis  in  kluis 
is  geqiert,  of  onteert,  met  uit  potaarde  geboetfeerde 
Dwergen,  en  gebulte,  fcheeve,  kromme  en  wanfchape- 
ne  kleine  Figuuren ,  dewelke  de  Konftkenners  doen 
lagchen,  en  de  Zwangere  Vrouwen  de  dood  op  den 
hals  jaagen. 

Zo  lang  als  hy  voor  dat  Koninglyk  Hof  beeldhouwde 
met  zyn  Zwager  Cherlippus,  benevens  zeven  a  acht  kneg- 
ten  ging  alles  voor  de  wind ,  zyne  rekeningen  wierden 
voldaan,  de  lange  loop  zyner  Gemalinne,  ontlafte  zich 
ordentlyk  van  haar  lading  alle  tien  a  elf  maanden ,  en 
Glaudias  de  Cocq}  trat  zo  fier  als  een  bonte  Paauw,  langs 

Bre- 
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Bredaas  ftraaten ,  gebakert  in  een  rood  manteltje,  waar 
pxt  een  fubftituut  hoffnyder  te  naauwernoot  een  flaaplyf 
20u  hebben  geformeert  voor  een  eerfc  in  de  broek  ge- 
ftoken  Opperkock ,  en  het  hoedje  op  een  oor,  gelyk  als 
een  ryk  wittebroots  kind,  dat  zyn  vernam  atatis  heeft 
geobtineert,  om  zyn  kapitaal  en  intereften  te  konnen 
verfpillen  voor  zyne  behoorelyke  vier-en-twintig  jaarige    . 
mondigheit ;  maar  toen  hem  de  huur  aldaar  was  opge- 
zeit ,  en  hy  de  barre  heyladder  wederom  moeft  opklim- 

men, na  hetkonftryk,  doch  geldeloos  Antwerpen,  toen 
de  knegts  afgedankt  en  een  huis  in  huur  moeft  aangeno- 

men worden,  toen  hy  op  nieuws  nieuwe  vrienden  moeil 
maaken,  om  werk  te  krygen;  want  de  oude  vrienden 
hadden  hem  verzaakt,  denkende  dat  hy  tot  over  het  der- 

de part  was  Geus  geworden,  toen  zeggen  wy,  begon 
het  fpook  van  behoeftigheit  te  waaren  in  zyn  nieuwge- 
huurde  wooning,  toen  begon  het  verteerens  vuur  van 
kregelheit  eerft  ligter  lage  op  te  flakkeren ,  in  den  ver- 
llenllen  boezem  van  zyn  kribbenbytent  fpeldenkramers 
fpeldenkuflen ,  en  zich  te  ontladen  langs  den  mond  van 
haar  vifchteefs  oven ,  en  toen  nam  dat  rampzalig  leeven 
een  aanvang,  waar  in  hy  in  fpyt  van  zyn  konft,  tot 
dato  deezes  heeft  moeten  volharden.    Het  mannetje  mug 
wiert  zelfs  zo  kribbig  en  gemelyk  van  humeur,  als  een 
oude  Spaanfche  Gouvernante,  en  geen  menfch  dorfthem 
ten  Jaatflen  aanfpreeken,  uit  vrees  van  door  dat  dwerg- 

je, dat  waarlyk  niet  hoogeris  als  een  opgefchooten  ze: 
venjaarig  wicht,  kwalyk  behandelt  te  worden \   uit  een 
brutaal  voorbeelt»  zonder  de.  alderminfte  voorafgaande 
terging  zal  dat  zeggen  blyken. 

Ik  vond  hem  ;eens  op  een  klein  ftoeltje  zitten,  zegt 
den  Schryver  van  dit  boek,  noch  koffy,  noch  thee,  noch 
tabak  5  noch  liqueuTS,,v  in  het.  Koffyhüis  van  Mama,  vlak 

G  2  aan 
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aan  de  Beurs,  tegens  over  de  Herberg  van  den  Granaat-ap£ 
pel ,  binnen  Antwerpen,  gebruikende.  Ik  groete  hem  vrien* 
delyk ,  en  ging  nevens  hem  bitten ,  na  dat  ik  alvoorens  een 
dubbelt  glaasje  perfico  had  gekommandeert,dQwyl  ik  van 
ouds  wift,  dat  hy  een  hooge  achting  had  opgevat  voor 
die  liqueur ,  om  hem  daar  op  te  trakteeren.  Ik  dronk 
zyn  gezondheit  en  bragt  het  hem  met  een  over,  doch 
hy  zei,  van  aldaar  niet  gekomen  te  zyn,  om  als  een 
Franfch  Officier  liqueur s  te  drinken ,  maar  in  tegendeel 
om  als  een  fatzoenijk  Borger  Man  te  boor  en ,  en  op  zyn 
beurt  mee  te  praat  en ,  en  dat  ik  gevolglyk  het  over/c bot 
van  myn  perfico  een  ander  kon  aanbieden,  dat  fchots  be- 
fcheid  trof  my  zo  fel,  dat  ik  op  het  punt  ftont,  om  den 
bitfchen  met  zyn  kindsftoeltje,  op  het  vuur  te  fchoppen;. 
doch  ik  vergat  myn  toorn ,  en  ging  een  pyp  zitten  ro- 

ken. Korts  daar  aan  rees  Glaudius  op  van  zyn  geftoel- 
te,  zonder  dat  men  eens  kon  zien  dat  hy  oprees,  want 
hy  is  zeer  na  zo  lang  als  hy  zit,  dan  als  hy  Haat,  het 
geen  ik  ziende,  hem  vriendelyk  verzogt  van  noch  wat 

te  blyven  hy  de  vrienden  ,  om  zo'  veels  te  langer  te profiteeren  van  zyn  gezelfchap,  waar  op  hy  my  als  een 
honds  philofoof  toebaile;  Ge  zult  gat,  bai  God!  niet 
veul  bai  mai  profiteeren  y  want  kik  heb  ik  kik  bet  mai- 
ne  wel  van  noo,  ook  Jlaame  bet  gezelfchap  niet  aan  om 

V/*  langer  main  keufie  laai  ken  tayd  mee  te  zitten  verjer- 
ren.  Op  dat  tweede  gebas  wiert  ik  recht  kwaad,  en 
graauwde  hem  toe;  Men  kan  wel  vriendelyk  zyn  tegens 
zyn  even  menjeb ,  vergalde  Dwerg ,  zonder  hem  daarom 
zyn  geld  of  goed  te  moeten  geven,  maar  bet  fcbeelt  uw 
daar  het  de  boeren  bandrekels  fchort ,  die  nooit  heviger 
haffen  als  tegens  fat zoenlyke  luiden,  dewyl  die  zelden  on- 

der het  bereik  van  hunne  bondsblikken  komen, 
Den  Bloemfchiider  Simon  Hardimê,  vond  hem  op  een 

Win» 
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"Winterfchen  •  avond  ftaan  ,  voor  de  Herberg  van  het 
Ramshooft  in  de  Schuttershof-ftraat,  opgetogen  ineen 
diepzinnige  meditatie,  hy  floeg  hem  op  de  fchouders, 
en  vroeg  wat  'er  aan  fcheelde  ?  dat  zal  ik  uw  wel  uitleg- 

gen,  antwoorde  Glaudius  den  Beeldhouwer ;  ik  fla  in 
een  groot  e  overweeging ,  of  ik  zeven  oortjes  wil  bejleeden 

aan  een  pint  Leuvens  bier ,  dan  of  ik  *ef  pap  voor  wil 
laten  koken  voor  myn  kinders.  Den  Bloemfchilder  viel 
in  het  medelyden,  en  ftiet  hem  in  de  Herberg  metdee- 
ze  woorden;  Kom  aan,  flap  maar  in,  ik  zal  uw  van 
avond  trakteer  en,  en  zo  het  gebeurt,  dat  ik  van  avond 
of  morgen,  zo  een  zot  fpelde  kramers  huuwelyk  doe,  en  uit 
die  kaal  e  mars  een  nefl  vol  naakte  jongens  teel  r  kun  je  van 

'sgelyken  my  eens  in  myk  behoeft  igheit  trakteeren\ 
Maar  dat  rampfpoedig  huuwelyk ,  en  de  zwakheit  van 

-"zyn  humeur  aan  een  kant  gezet,  moet  men  bekennen 
dat  hy  een  overvlieger  is ,  die  veele  konftige ,  zo  mar- 
mere  fteene,  als  houte  levens  groote  Beelden,  Kindert- 

jes en  Cieraaden  heeft  uitgehouwen,  behalve  een  onein- 
dig getal  uit  leem,  of  potaarde  kleine  naakte -Nym- 

phen,  Boetferyen,  Vaazen^  en  andere  konftige  Voor- 
werpen heeft  geboetfeert  en  beworpen.  Daarenboven 

is  hy  een  groot  Teekenaar,  en  geen  minder  groot-  Mees- 
ter in  het  ordonneeren  geweeft,  daar  wy  van'konneh 

getuigen,  die  eenige  jaaren  geleden  een  met  Ooft- Indi- 

fche  inkt  gewaffen  Ovidius'  van  zyn  hand  hebben ,  ver- 
beeldende de  Geftalte  verwhTelingen ,  waar  in  hy  fchobne 

naalden ,  konftige  groepen,  en  andere  geeftryke  byvoeg- 
zeis  had  weten  in  te  brengen. 

Hy  overleed  tot  Antwerpen,  in  't  begin  van  't  Jaar 
J72).  in  een  goeden  ouderdom,  wanneer  kort  daar  na 
zyn  Dogter  met  eenige  marmere  Beelden  en  Modelle,, 

na  's  Hage  quam  afzakken ,  welke  duurzame  overblyfze- 
G  3,  les* 
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len  aldaar  half  met  genoegen,  en  half  met  ongenoegen! 
zyn  verkogt  geworden. 

MICHIEL    C  A  R  R  É  E. 

Is  geboren  in  's  Gravenhage  ,op  St.  Michiels  nacht ,  en 
waarfchynlyk  daarom  Michiel  gedoopt,  een  gewoon- 

te  die  zeer  gemeen  is  onder  de  Roomfchgezinden.  Hy 
was  een  braaf  Dierenfchilder ,  die  hy  konftiglyk  na  het 
leven  konter-fyte ,  en  ook  meeftentyds  levens  groote, 
dewelke  hy  dan  vergezelfchapte ,  met  wel  gecouleurde 
en  ter  zei  ver  tyd  welbehandelde  Landfchappen,  welke 
Landfchappen  immers  zo  veel  luifter  byzetten  aan  de 
Dieren,  als  de  Bloemen  de  bekoorlykheden  verhogen 
der  fchoone  Juffers.  Die  Konftfchilder  was  zo  vrolyk 
gehumeurt  als  een  Quikftaart,  en  ook  alzo  ligt,  of  alzo 
losjes,  gelyk  als,  doch  alles  verbloemt  op  deze  weerelt, 
een  pikzwarte  Dame,  een  fchoone  Bruynet,  een  rofTe 
Juffer ,  een  blanke  Blonde ,  een  Tiran ,  een  ongekreukt 
Lechter,  en  een  Blodaart  die  zo  bang  voor  het  vuur, 

als  een  weggelopen  Slaaf  benaauwt  is  voor  het  gloeient 
fpek,  een  voorzichtig  krygsman  wort  gedoopt.  Tot 
een  bewys  van  die  losheit ,  zullen  wy  maar  alleenlyk 
neggen ,  dat  Michiel  een  Religie  had  gelyk  als  een  St. 
Francis  van  Affire,  die  de  broeders  altoos  vermaande 
van  niet  bezorgt  te  zyn  tegens  den  aanftaande  dag; 
want  hy  zorgde  ook  zeer  zelde  voor  den  toekomenden 
dagenraat,  en  noch  veel  minder  voor  den  berden  dag 
van  Mey,  op  welke  dag  hy  gewoon  was  zyne  meubi- 
len  van  veel  omilag,  doch  van  weinig  waarde,  te  fta- 
pelen  op  een  vlotfchuit,  en  de  Amflerdamfche  grachten 
om  te  vaaren ,  om  Jiet  eerfte  noch  openftaande  huis  het 
befte  te  Jiuuren.  Dat 
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Dat  hy  vordérs  een  zeer  verdienftig  Schilder  was  is 
gebleken,  dewyl  hy  de  eer  heeft  gehad  van  aan  het  Hof 
des  Konings  van  rruiflen  Hofmaaler  te  zyn  geweeft, 

geduurende  veertien  d'half  Jaaren.  Hy  klom  als  een 
Kar  opwaards  na  het  azuure  uitfpanfel  des  Hemels,  om 
aldaar  de  Dieren  van  den  Sodiak  te  konterfyten ,  en 
flierf  tot  Alkmaar  in  het  Hofje  van  Noordholland ,  op 
den  derde  van  de  Wynmaand,  in  den  Jaare  duizent 
zeven  hondert  zeven -en -twintig,  na  deze  woeftenyen 
des  aardbodems  te  hebben  bewandelt  vyf  -  en  -  feflig 
Jaaren. 
.  Onder  andere  Kinders  liet  hy  een  oudfle  Dochter  na, 
genaamt  Alida  Carrée^  die  een  fraaie  Konftfchilderes 
was  in  waterverw ,  en  konftiglyk  op  het  ivoor  fchilder- 
de,  en  inzonderheit  op  waaijers.  En  den  Konflfchilder 

Hendrkk  Carrêe ,  gewoont  hebbende  in  's Hage,  en  al- 
daar overleden  is  in  den  Jaare  duizent  zeven  honderd 

Zes  -  en  *  twintig. . 

DON    ANTHONIO, 

s  een  Konterfytfelfchilder,  die  gewoont  heeft  te  Brus- 
fel,  doch  het  is  ons  onbekent  waarom  dat  hy  den^ 

naam  van  Don  voert,  of  het  moet  zyn  in  navolging 
van  veele  kaale  Officiers,  en  doodarme  Priefters,  waar 
de  eerfte  met  de  tytels  van  Ridders  en  van  Abten  pron- 

ken, op  welke  hoogluidende  benamingen  die  weereld- 
lyken  en  geeflelyken ,  noch  by  geluk  zo  hier  als  daar 
een  maaltyd  of  een  ftuk  gelds  oplopen. ,  Aangaande  zyn  > 
konft,  die  is  vry  fraai,  hy  fchilderde  een  goed  kouter- 
fytfel,  en  hy  kopieerde  al  aardig  een  fraai  konfltafereel^, 
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en  op  die  gecombineerde  verdienften  ,  mag  een  man  den 
tytel  mee  recht  voeren  van  een  Konftfchilder. 

Hy  heeft  dat  gewaant  ftukje  van  Korregio  gekopieert, 
met  welke  copei  den  Kapellaan  van  den  gewezen  Har- 
tog  van  Beyeren,  den  Rotterdamfchen  Jaques  Meyers , 
zo  Priefterlyk  een  rad  voor  de  oogen  draaide,  en  mee- 
fterlyk  bedroog. 

N.  van  HELMONT  den  Oude. 

Was,  zo  wy  het  wel  hebben,  een  Antwerpenaar 
by  geboorte,  en  een  konterfyter  by  beroep,  die 

een  goed  Portret  fchilderde,  en  wel  dee  gelyken.  Wy 
hebben  verfcheide  konterfytfels  gezien,  die  hy  heeft  ge- 
fchildert  tot  Antwerpen,  en  ons  wel  bevielen,  en  on- 

der meer  anderen  had  hy  het  weezen  van  Le  Sieur  Her- 
ripont,  zo  verwonderlyk  getroffen,  dat  het  mannetje 
op  het  doek  niet  fcheen  te  zyn  gekonterfyt,  maar  te 
leeven.  Die  Sieur  Herripont  was  een  Kamerdienaar  ge- 
weeft  van  den  Heer  du  Bois ,  gewezen  Kommandant 
van  Lillo ,  die  zo  dra  niet  den  laatften  fnak  had  gege- 

ven, of  de  Dochter  pakte  en  zakte,  alle  de  gerede  pen- 
ningen, juweelen  en  befte  meubilen,  met  welken  buit 

zy  naar  Antwerpen  defileerde  ,  om  de  vervolging  des 
Broeders;  en  om  het  baffen  der  omleggende  ichuldeis- 
fchers  te  ontwyken,  in  welke  Stad  dat  paar  zich  langs 

'sPriefters  ftem  liet  vaftklinken*  op  de  roeibank  van  de 
arbeidzame  galei  des  huuwelyks. 

N. 



der    NEDERLANDERS,     tf 

N.       C    O    L     I    N    S. 

Die  Schilder  is  een  BrufTels  Kuyken-eeters- kind  ge- 
weeft,  die  een  bedorven  beroep  verkoos  in  de 

fchilderkonft ,  dat  is ,  die  niets  anders ,  als  gefloopte  Ro- 
meinfche  Gebouwen,  vervalle  Amphiteaters,  brokken, 
en  Ruïnen  van  in  hun  aloudheid  niet  herflelde  Coufei- 
nen,  Vyvers  en  diergelyke  bemofte  voorwerpen  fchil- 
derde,  die  Konftfchilder  wift  een  aardig  en  veelkleurig 

koloriet  te  geevenj,  aan  die  voor  het  oog  niet  onaange- 
name Schilderyen ,  dewelke  hy  dan  ftoffeerden  met  Ita- 

liaanfche  Bedelaars,  Bandieten  of  Reizigers,  die  onder 
de  fchaduwen  van  die  aloude  overblyfzels  der  Gotthen 
en  Wenden  zaten  te  ruften ,  te  fpyzen ,  en  ook  wel  ta- 

bak te  roken ,  of  een  namiddags  uyltje  te  vangen. 
Maar  het  flimfte  van  allen  was,  dat  die  Konftenaar 

vyf-en- twintig  ftukken  begon  te  doodverwen,  en  half 
opfchilderde ,  tegenseen  dat  hy  voltooide,  waar  door  zyn 
huisgezin,  Vrouw  en  Kinders  alle  te  zamen  in  ruïnen 
vielen  ,  geiloopt  door  eene  algemeene  behoeftigheit ; 

want  gelyk  als  'er  niets  voort  komt  uit  niet,  alzo  min 
kommer  iets  voort  uit  onvoltooide  Schilderyen,  dewelke 
volmaakt  aan  de  fpyker  blyven  hangen ,  gelyk  als  zo 
veele  in  flaap  gefufte  proceflen. 
Hy  is  tot  BrufTel  geftorven  en  begraaven,  na  echter 

alvoorens  den  geelenTyber  te  hebben  gezien,  in  het  ge- 
zelfchap  van  een  BrufTels  Heer,  genaamt  Lemire,  en  na 
de  voornaamfte  overblyfzels  van  de  oude  Romeinen  te 
hebben  nagetekent  en  gefchildert  ;  zyn  oudfte  Zoon 

poogde  's  Vaders  fchilderwyze  na  te  volgen ,  doch  geen 
kans   ziende  om  die  te  achterhaalen  door  het  penceel, 
Vierde  Deel.  H  wen- 
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wende  hy  't  roer  over  eene  andere  boeg,  en  hy  lei  het 
niet  alleenlyk  toe  op  een  onfchuldig  praatje,  maarhy  ge- 

wende zich  daarenboven  het  liegen  zo  vreeslyk  aan,  dat 
hy  met  recht  den  naam  van  een  Olifant  verdient,  in  dien 
laaggezielden  ftyl  der  Bedriegers.  Wy  hoorden  dat  hy 
eenige  fraaije  tekeningen  had  van  den  Lyonfchen  Land- 
fchapfchilder  Fander  Kabel ,  en  gaven  hem  een  vifite; 
maar  hy  begon  zo  inniglyk  te  liegen ,  en  zulke  herzen- 
looze  Romans  te  verdichten  op  het  kapittel  van  die  te- 

keningen, datwy  hem  lieten  dryven,  om  aan  zulk  foort 
gelyk  als  hy  is  (want  hy  is  een  volflagen  zotje)  die 
Spaanfche  Luchtpaleifen  uit  te  venten. 

JAQUES  van  HELMONT. 
Die  Hiftorie  Schilder  is  een  Zoon  van  den  voornoem- 

den Van  Helmonty  den  konterfytzelfchilder  ,  by 
ons  hier  boven  gemelt ,  eershalve  ,  fchildert  hy  een 
goed  Portret,  maar  zyn  voornaamfte  ftyl  beftaat  in  het 
fchilderen  van  modellen,  voor  de  BrufTelfche  Tapiifiers 
of  Tapy t  -  weevers.  Wy  hebben  fraaije  hiftorifche  mo- 

dellen, enkelde  beelden,  konterfytzels  en  cieraden  ge- 
zien, gefchildert  by  dien  konftigen  Jaques ;  doch  wy 

moeten  'er  byvoegen  tot  ons  leedweezen  ,  dat  hy  de 
konft  hoger  zou  konnen  opveizelen ,  indien  hy  min  wil- 

de wandelen  en  voor  Jonker  fpeelen  ,  en  meer  toelei 
om  te  teekenen  en  te  fchilderen.  Daar  en  boven  is 
hy  zo  trots  op  een  rokje  met  zilvere  gewerkte  knopen, 

op  een  blond  paruikje,  een  hoedje  met  een  point  d'efpa- 
gne  hoepel,  een  verguit  deegentje,  kortom  op  den  op- 
fchik  van  een  halfbakken  Sinjoortje ,  dat  hy  het  oordeelt 
hem  vry  te  ftaan ,  om  een  ieder  de  kroon  van  het  hoofd 
te  kakelen ,  en  groote  waarheden  te  zeggen.  Het 
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Het  gebeurde  eens  dat  hy  op  een  wekere  avondftond 
verzeilde  in  de  Konynspyp,  een  Herberg  achter,  het  Stad- 

huis van  Bruffel,  daar  altoos  Schilders  en  Beeldhouwers 
jzaaten ,  en  na  iets  gekommandeert  te  hebben ,  plaatfte 
;hy  zich  nevens  een  verdienftig  Beeldhouwer,    doch  die 
vZo  naakt  was  als  de  geby telde  St.  Job  op  den  Dam  bui- 

tten Antwerpen  ,   en   alles  verzoop  wat  hy  kon  gry- 
ipen  of  vangen.     Jaques  van  Helmont  wierp  zich  aan- 
ifloonds  op  tot  een  tuchtheer,  en  vroeg  hem  op  een  ver- 
achtelyke  wyze;   Of  hy  zich  niet  fcbaamde ,  van  Vr  zo 
kaal  en  verplukt  uit  te  zien  als  een  St aat en  Standaar ty 
die  de.batailles  had by  ge  woont  by  Hochjlet  en  den  Schel- 

lenberg) Zie  my  eens,  (vervolgde  hy  op  dien  ho vaardi- 
gen toon)  ommers  ben  ik  gekleed  als  een  Edelman ,  ik 

heb  geld  in  de  zaky  en  ik  fpys  dagelyks  in  den  (  f  )  Ronce- 
val)  by  de  treffelyken  van  de  Stad,  en  het  geen  dat  ik 
kan  doen  op  het  penceel,  kond  gy  doen  op  den  bytel.    Het 
gantfche  gezelfchap  zat  verftomt  te  kyken  over  die  roe- 
kelooze  vermaaning,  en  dewyl  een  iegelyk  wift ,   dat 

Neef' Grol,  (dus  noemde  zy  den  naakten  Beeldhouwer) 
zo  fcherp  was  als  de  punt  van  een  doorne  beuling-pen , 
verlangden  zy  eenpaariglyk  na  zyn  antwoord.     Neef 
Grol,  die  meer  verftant  droeg  onder  zyn  purper  St.  Jo- 
fephs  manteltje,  als  den  Schilder  Van  Helmont  voerde 
onder  zyn  fchoon  kleed ,  keerde  zich  om  na  dien  zeede- 
meefter ,  en  hem  aanziende  met  een  paar  opengefpande 
blikken  ,  gooide  hem  dit  vriendelyk  befcheid  toe;  En 
ffodert  wanneer  is  deezen  derde  Kato,  dien  tuchtheer 
van  een  jonge  wint  er  kat ,  uit  de  lucht  gevallen )  ffedert, 
wat  tyd  is  deezen  Herbergs  Fhilqfooph ,   die  een  wyzen 
wil,  en  die  zich  zelven  niet  kan  raden,  komen  aanftor- men 

(*)  Een  achtftuivers  maaltyd  te  Bruffel. 
H    2 
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men  uit  een  vermolfemde  verwdoos  onder  ons  gezelfchap) 
denkje  kaerel ,  om  datje  in  een  gekookte  kreeft koleufe  lap 
hopt ,  daar  je  zo  veel  recht  toe  hebt ,  als  een  Ketter  recht 
heeft  tot  een  vollen  aflaat  ,  van  alles  moogt  zeggen  watje 
luft?  en  was  het  niet  beter  datje  aftrapte  na  uw  Jlinkent 

j cbilder 'vertrek,  pakpaard  van  de  Bruffelfche  Tapiffiers, 
om  aldaar  de  flarrekunde  der  koleuren  te  bejludeeren, 
dan  alhier  voor  Bleikers  Dog  te  komen  fpeelen ,  en  die 
Konflenaars  aan  te  haffen,  die  thans  zo  min  op  uw  den- 

ken ,  als  toenje  noch  liept  koot  en  met  je  mede  jongens.  Uyls- 
kuiken,  (vervolgde  den  verbitterde  Neef  Grol,  fchui- 
mende  als  een  barbiers  bekken )  ik  hebbe  ommers  gekent 
datje  alhier  op  de  Vifchmarkt ,  in  de  Jluivers  or  dinar  is 
van  het  zonnetje  uwe  kruimels  verzamelde ,  op  een  kom- 

metje goudsbloemen  foep,  en  op  een  halve  Jluiv er  fch aap s- 
pens ,  benevens  drie  a  vier  fnyders  fchavotfpringers ,  en 
komje  thans  my  kleeden  en  reeden,  om  datje  miffchien  in 
uw  derde  nieuwe  broek  loopt ,  en  overladen  zyt  van  galt 
ga  dan  de  hervorming  prediken  by  de  gefujlers  naaft  het 
hoeren  kapelletje  op  de  vaart ,  zie  datje  een  van  die  kui* 
fch  e  kund  bekeeren ,  door  uw  gedoodverwde  welfpreekend- 
beid,  want  by  my  doe  je  thans  meer  kwaad,  door  uw  ver- 
raaderfche  quanfuys  geheime  raadgeving,  als  door  een 
openbaare  lajlering.  Dit  gezegt  hebbende  greep  Neef 

Grol  na  zyn  halfvolle  pint ,  voornemens  om  'er  die  ont- 
fte,lden  elfden  raadsman  uit  te  befchenken  ,  die  als  een 
vuurpyl  opfloof ,  en  de  deur  zogt ,  zonder  den  verpluk- 
ten  Beeldhouwer  of  het  gezelfchap  eens  een  goeden  nacht 
toe  te  wenfchen. 

tt 



bei    NEDERLANDERS,     61 

N.  van  ORLEY  en  R.  van  ORLEY. 

Zyn  twee  Broeders  ,  geboortig  van  Brusfel,  die  gQ^n 
geringe  lof  door  hün  konfl  hebben  toegebragt  aan 

deSpaanfche,  thans  Keizerlyke  Nederlanden.  Den  oud- 
fte  Konftfchilder  verftaat  zich  verwonderlyk  op  de  Bouw- 

kunde, waar  van  hy  geene  gemeene,  maar  in  tegendeel 
doorluchte  blyken  heeft  gegeven  in  dat  heerlyk  Schnf- 
tuurlyk  werk ,  zo  bekent  onder  de  Liefhebbers ;  en  den 
jongfte  Broeder  is  een  Hout  ordonneerder ,  en  ook  een 
uitvoerder,  gelyk  als  deftomme  Altaar-  en  Hiftorie-ftuk- 
ken,  tegens  die  Konftbeminnaars  betuigen ,  die  het  ge- 

luk hebben  gehad,  en  noch  dagelyks  konnen hebben,  om 
die  welfpreekende  getuigen  in  en  omftreeks  Brusfel  te  be- 
fchouwen. 

Den  oudfte  Konftfchilder  is  een  groot  Meefter  in  de 
Waterverwery ;  en  het  is  een  groot  verlies  dat  hy  een 
Ampt  had  op  den  Bieraccyns,  welke  waarneeming  hem 
veel  tyd  benam  van  te  konnen  Studeeren ;  de  Stad  van 
Brusfel,  ja  Vrankryk,  Engeland,  Nederland,  en  Duits- 

land te  konnen  verryken  door  zyne  heerlyke  geëtfte 
konftplaaten. 

Den  jongfte  Konftfchilder  ,  fchilderde  onophoudelyk 
voor  de  Brusfelfche  en  Antwerpfche  Tapisfiers,  in  welke 
ftyl  hy  uitmunte  boven  alle  andere  hedendaagfche  Schil- 

ders, dewyl  hy  een  byzondere  fchoone  breede  manier 
had,  zeer  gemakkelyk  voor  de  Tapytweevers  om  na  te 
arbeiden.  Ook  Schilderde  hy  de  tot  de  Beelden  behoo- 
rende  eieraaden  meeft  zelfs,  als  de  Landfchappen  5  Ge- 

bouwen, Dieren,  Vogels,  Visfchen,  Bloemen  en  Krui- 
den, het  geen  veel  goed  toebragt  aan  zyne  Tapyten- 

H  3  mo- 
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modellen,  dewyl  hy  daar  dooreen  beter  houding  weet 
te  geven  aan  die  modellen,  dewyl  de  meefte  Schilders, 
ook  doorgaans,  willen  toonen,  dat  zy  Meefters  zyn,  en 
die  bovengemelde  voorwerpen  te  krachtig  en  al  te  uit- 

voerig Schilderen.  Ook  konterfyten  hy  die  voorwer- 
pen zo  heerlyk,dat  wy  Vogels,  Honden  en  Haazen  heb- 
ben gezien ,  gefchildert  by  dien  jongfte  van  Orley ,  de- 

welke voor  geen  Weentnx^  noch  Boel  behoefden  te  wy- 
ken. 

Voor  de  red  leefden  zy  vergenoegt ,  en  na  alle  uiter- 
lyken  fchyn  Broederlyk  ;  wonnen  geld,  waren  by  een 
iegelyk  wel  gezien,  en  behoefden  aan  geen  Menfch  eeni- 
ge  rekenfchap  hunner  bedry  ven  te  geven ,  als  aan  God , 
aan  hunne  Biegtvaders,  en  aan  hun  zelven;  en  dat  is 
waarlyk  een  gezegent  leeven. 

D    E    N 

ONBEKENDE  KUNSTSCHILDER. 

IN  het  Jaar  duizent  zeven  hondert  negen  of  tien ,  kwam 

'er  een  Konflfchilder ,  vergezelfchapt  met  zyne  Huis- 
vrouw ,  na  Breda  afzakken ,  die  voorgaf  een  van  de  al- 

lereerfte  Konterfytzel-fchilders  te  zyn  in  de  Nederlan- 
den. Hy  nam  zyn  optrek  in  de  Herberg  van  den  ouden 

Prins,  een  groote  Uitfpanning,  achter  de  Hoofdkerk  van 
Breda,  daar  de  meefte  Maaftrichtfche  en  Luikfche  Voer- 
luiden  optrekken  ,  en  ik  ging  ,  zegt  den  Autheur  van 
deze  Boekdeelen,  op  het  verzoek  des  Kaftelyns  hem 
aldaar  bezoeken.  Na  dat  de  eerfte  komplimenten  van 
verwelkoming  waren  overgewaait,  vroeg  ik  hem,  of  hy 
e  enige  Kon/i  van  zyn  hand  had  medegebragt  ?  dat  ik  in 

jtaat 
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ftaat  was  om  hem  dienfh  te  konnen  doen ,  en  hem  als  dan 
met  vermaak  eenige  Konterfytzels  van  fatzoenlyke  welge- 
goede  Inwoonders  zou  bezorgen ,  onder  deze  mids ,  indien 
zyn  Konji  my  kwam  te  gevallen.  Hy  bedankte  my  voor 
die  beleefde  aanbieding  ,  en  repliceerde  zeediglyk;  ik 
heb  geene  gefchilderde  Konterfytzels ,  dewyl  de  gekonter- 
fyte  Perfoonen  dezelve  behouden ,  gelyk  als  uw  niet  on- 
bewujl  is  !  doch  ik  zal  de  eer  hebben  van  uw  eenige  fchet- 
f  en  en  tekeningen  te  laten  zien,  die  uw  mogelyk  niet  zul- 

len mishagen.  Daar  op  verzogt  hy  aan  zyn  e  Huisvrouw, 
die  alle  de  ïtreeken  had  van  een  Lorrefldraaifter  des  Hü- 
welyks,  om  die  groote  Portefeuille  met  modellen-  en  te- 

keningen eens  te  willen  haaien  >  en  hem  te  brengen.  Die 
Dame  kwam  aanftryken  met  een  byfter  groote  Portefeuil- 

le,  en  daar  op  kommandeerde  den:  Schilder  een  fle$  wyn, 
tabak  en  pypen,  en  wy  gingen  aan  een  tafeltje ,  voor 
een  goed  vuur,  zitten  om  dat  Konftboek  te  doorblade- 

ren. Ik  wil  gaarne  bekennen,  zonder  pyn  of  banden, 
dat  die  fchoone  modellen  en  heerlyk  behandelde  tekenin- 

gen my  furpreneerden ,  zynde  die  met  kraion  getekende 

tronetjes  zo  vaft  geftelt,  zo  braaf  in  't  kruis,  en-  zo  heer- 
lyk behandelt,  dat  wy>  zonder  iemant  te  willen  bena- 

deelen  in  zyn  könft,  openhartiglyk  durven  zeggen  en 
ftaan de  houden ,  dat  wy  niemant  kennen  die  in  ftaat  is 
om  die  heerlyke  tronietjes  te  verbeteren.  Daar  en  boven 
waren  de  handjes  zo  konftig  als  de  tronietjes ,  en  inzon- 
derheit  de  Vrouwen -pootjes,  dewelke  fterk  zweemden 
op  de  delikaate  handen  van  den  Ridder  Anthony  van 
DyL  Ik  vroeg,  wat  dat  hy  nam  voor  een  Kont  erf  yt  zei? 
dat  ik  hem  dan  een  doek  zou  zenden  om  ge  kont  erf  yt  te  wor- 

den, welk  Konterf  yt  zei  ik  aan  alle  die  geenen  zou  vertoo- 
nen ,  die  ik  oordeelde  dat  hunne  tronien  zouden  laten  Kon- 
terfytem    Hy  antwoorde,  dat  ik  hem  kon  voldoen  met 

een 
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een  Bloemjluk  van  myn  hand^  en  dat  Konflenaars  eikan- 
deren met  gejloote  beurfen  betaalden.  Die  voorwaarde 

ftont  my  wel  aan ;  en  na  noch  eenige  woordenwisfelin- 
gen  over  de  Konft  en  over  mindere  zaken,  nam  ik  myn 
affcheid ,  om  noch  dien  eigen  avond  eenige  Schilderdoe- 
ken  en  Verwen  te  ontbieden  uit  Antwerpen. 

Het  was  ongevaar  drie  of  vier  dagen  daar  na,  dat  ik 
voorby  des  Schilders  Herberg  gaande ,  een  ongemeen  ge- 

druis en  zulk  vreeslyk  vloeken  hoorden»  dat  ik  intrat  om 
eens  van  naby  die  Wintervreugd  by  te  woonen.  Ik  zag 
den  verwoeden  Kaftelein  op  het  midden  van  de  plaats 
ftaan  met  een  lange  hooivork  in  de  vuift,  die  vaft  ge- 

houden wiert  door  een  half  dozyn  perfoonen ,  zo  do- 
meftieken  ,  als  gebuuren ,  en  die  by  al  wat  leelyk  is 
zwoer  van  hem  aan  dien  vork  vaft  te  fteeken ,  en  in  de 
haven  te  dragen.  Ik  fprak  hem  vriendelyk  aan  ,  gaf 
hem  pynftillende  woorden ,  en  overreede  hem  om  den 
riek  af  te  leggen  en  een  glas  Alfemwyn  met  my  te  drin- 

ken. Hy  liet  zich  eindelyk  gezeggen ,  en  trat  met  my 
in  de  keuken ,  daar  een  goed  vuur  was  aangeftookt  te- 
gens  de  felle  koude,  en  aldaar  verhaalde  hy  my  de  vol- 

gende Hiftorie. 
Even  na  het  openfluiten  van  de  Stads-poorten,  fprak 

hy ,  kwam  'er  een  Chaife  befpannen  met  een  paar  Paar- 
den ,  waar  op  twee  Mansperfoonen  zaten ,  op  myn  plaats 

opryden.  Myn  Vrouw  of  ik  waren  noch  niet  by  der 
hand ,  waar  op  zy  een  kan  Koffy  lieten  zetten  en  by  den 
haard  gingen  zitten.  Den  oudlle,  een  wakker  flag  van 
een  Man,  vroeg  of  zyn  Neef,  den  Konitfchilder  af  op 
was?  die  zo  dra  niet  was  beantwoord  met  neen,  en 

dat  hy  noch  by  zyne  Huisvrouw  te  bed  ley!  of  den  an- 
der repliceerde,  dat  komt  wel!  dan  zal  ik  dien  Luijaart 

gaan  verneftelen ;  daar  op  liet  hy  zich  de  Slaapkamer  des 

Schil- 
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Schilders  aanwyzen ,  die  op  de  klink  flont ,  en  daar  op  be- 
val hy  den  knegc  van  heenen  te  gaan ,  dat  hy  de  reft  nu  wel 

zou  waarnemen,  en  dat  gezegt  hebbende,  trat  hy  zonder 
eenige  plegtigheid  te  gebruiken  binnen.  Zo  dra  als  hy 
in  de  kamer  trat ,  ftak  hy  de  hand  in  de  broekzak  om  'er 
een  gelaaden  Piftool  uit  te  rukken ,  en  den  Schilder  door 
de  kop  te  fchieten,  die  door  dat  geftommel  ontwaakt 
ten  bed  uitfprong ,  en  den  Perfoon  zodanig  vafthielt  dat 
die  zyn  Piftool,  dat  daarenboven  met  den  haan  in  de 
gefcheurde  voering  van  zyn  broekzak  was  verwart,  niet 
kon  loskrygen ,  waar  op  hy  fchielyk  zyn  rotting  greep , 
daar  hy  dien  Schilder  zo  mee  toedekte  dat  hem  het  rood 
zweet  van  de  kop  en  van  de  lenden  gusde,  die  eindelyk 
het  geluk  had  van  langs  de  openftaande  kamerdeur  de 
trappen  neerwaarts  te  fpringen ,  en  zich  over  de  plaats 
op  een  van  de  hooizolders  te  verbergen.  Daar  op  moefl 

de  Dame  d'Honneur  het  eigen  rotting  -  examen  onder- 
gaan, die  met  de  losfe  tuiten  uit  het  Overfpeelig-bed 

wiert  geüeurt ,  gelyk  als  een  tweede  Troijaanfche  Kas- 
fandra,  en  zo  toegetakelt  dat  zy  'er  uitzag  als  een  Beur- 
fe-fnydfter  die  onder  de  onbarmhartige  handen  der  jon- 

gens is  vervallen.  Na  die  verrichting,  fneed  hy  alle  de 
Kleeders  des  Schilders ,  Hoed ,  Paruik ,  Kousfen ,  Schoe- 

nen, enz.  in  kleine  ftukken,  verfcheurde,  dat  een  groot 
jammer  was,  alle  die  fchoone  modellen  en  tekeningen, 
yerbryzelde  zyn  paletten  en  penfeelen ,  en  liet  niets  heel 
van  alles  dat  hy  oordeelde  aan  dien  Schelmfche  Konter- 
fyter  te  behooren. 

Ondertusfchen  was  ik  opgeftaan,  vervolgde  den  ver- 
grimden  Kaflelein ,  en  ik  vroeg  aan  dien  raazende  Roe- 
lant  wat  fpel  dat  hy  in  myn  Huis  fpeelde,  dat  ik  op  het 
ernftigfte  verzogt  van  my  dat  te  zeggen,  of  dat  ik  an- 

ders wel  wift  hoe  ik  het  met  hem  zou  Hellen?  daar  op 
Vierde  deel.  I  ver- 
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verhaalde  hy  my  ;  dat  die  Juffer  zyn  Vrouw  was  ,  die 
dien  Schilder  had  weet  en  te  debaucheeren ,  en  die  met  hem 
was  gaan  dooien ,  na  dat  zy  alle  de  Juweelen^  Goud, 
Zilver  ,  en  over  de  duizend  Ryksdaalders  aan  gereede 
penningen  had  f  zamengepakt  om  dien  Licht emis  te  onder- 

houden. Maar^  vervolgde  hy,  met  een  dieren  eed,  ik 
zal  haar  zo  wel  verzekert  in  een  Spinhuis-kooi  zetten , 
dat  zy  elkander  in  de  eer  He  hondert  jaar  niet  zullen  ont- 

moeten. Ook  is  het  een  groot  geluk  geweeft  voor  dien  ver- 
vloekten guit ,  dat  ik  my  niet  van  myne  weïgelaade  Zak- 

pijloolen  heb  konnen  bedienen ,  want  ik  zou  hem  zo  wiskon- 
Jliglyk  door  den  kop  hebben  gefchooten ,  al  was  V  ook  dat 
ik  het  met  het  Leven  zou  hebben  moeten  boeten.  Daar  op 
betaalde  hy  zyn  gelag  ,  zette  de  Overfpeeldfter  op  de 
Chais,  bezorgde  aan  zyn  Vriend  een  Rypaard,  en  reed 
zyns  weegs,  na  alvorens  myne  Dienftboden  rykelyk  te 
hebben  befchonken.  Ik  wiert  zo  dol  over  het  ontëeren 

van  myn  Huis ,  herhaalde  den  Kaitelein ,  die  noch  bleek 
om  de  neuswas  door  gramfchap,  dat  ik  fluks,  na  het  ver- 

trek des  ongelukkigen  Mans,  een  hooivork  greep  om  hem 

op  te  zoeken,  en  in  't  water  te  fmyten;  en  zonder  uwe, 
voor  wien  ik  altoos  veel  achting  heb  bevoelt,  waar  van 
ik  nu  thans  een  verfche  blyk  geef,  zou  my  geen  Duivel 
van  dat  voorneemen  hebben  wederhouden. 

Ik  begon  zodanig  te  lachgen  over  dat  ongemeen  ge- 
val, dat  ik  vreesde  van  in  een  beroerte  te  zullen  ftor- 

ten,  en  na  die  hevige  lachbui  een  weinig  verftoven  was> 
verzogt  ik  den  Kaitelein  P.  Wittens,  om  gezamentlyk 
dien  armen  Drommel  te  gaan  opzoeken,  na  dat  hy  my 
alvorens  had  belooft  van  hem  niet  te  zullen  flaan,  noen. 

ftooten.  Zo  gezegt ,  zo  gedaan  ,  eenige  Buuren  ver- 
zelden  ons  op  dien  togt ,  en  na  dat  wy  langs  twee  of 
drie  hooizolders  hadden  gefchreeuwt  en  hem  toegeroe- 

pen, 
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,  dat  zyn  Vyand  reeds  was  vertrokken ,  en  dat  'er 
niets  meer  voor  hem  was  te  vreezen  ,  kwam  hy  voor 
den  dag  kruipen  van  onder  het  hooi,  zo  deerlyk  toege- 
takelt  en  bebloed, dat  ik  nooit  deszelfs  weerga  uit  Beuls- 
handen  heb  zien  te  voorfchyn  komen.  En  nu  was  goe- 

den raad  duur  ,  want  dat  naakt  Schepzel  kon  men  zo 
niet  buiten  de  deur  ftooten  ,  maar  wy  beüooten,  hem 
ieder,  hoofd  voor  hoofd,  wat  by  te  zetten,  om  hem  in 
ftaat  te  ftellen  van  elders  zyn  fortuin  te  gaan  zoeken. 
Daar  op  befchonk  hem  dees  met  een  oude  Borftrok,  den 
andere  met  een  omgekeert  Kamifool ,  een  derde  met  een 
leere  Broek,  een  verwatert  Paruikje  met  een  Deferteurs- 
hoed ,  en  den  mildadigfle  van  het  gezelfchap  kogt  de  lin- 

nen Kiel  van  den  Knegt ,  benevens  een  paar  Yslandfche- 
kousfen  en  een  koppel  Baronniefche  Holleblokken  of 

Klompen ,  en  -men  liet  hem  daar  op  gaan  wandelen ,  om 
ergens  een  diergelyk  Kluchtfpel  te  gaan  herkan sfen ,  na 
hem  alvorens  met  een  zuinigen  Teerpenning  te  hebben 
voorzien.,  zonder  dat  iemant  onder  ons  t'zedert  heeft 
gehoort  waar  dat  hy  is  verfloven* 
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ADRIAAN  van  der  WERF. 

Die  beruchte  Konftenaar  is  geboren  in  het  Kralinger» 
Ambagt ,  buiten  de  Koopftad  Rotterdam ;  van  zyn 

Vaders  kant  uit  Borger  Luiden ,  zynde  zyn  Vader  zelfs 
een  Molenaar,  doch  van  de  Moeders  zyde  was  hy  af- 
komftig  uit  de  Welgeboren  Mannen  van  Schieland,  dat 
is ,  uit  weigegoede  Boeren.  Zyne  Ouders  beftelden 
hem  ter  Schoole  tot  Rotterdam,  dewyl  den  Vader  voor- 

had om  'er  een  braaf  Man  van  te  maken,  volgens  zyn 
wyze  van  zeggen,  en  aan  hem  het  beflier  van  den  Dorp- 
molen  op  te  dragen.  Maar  den  Vader  rekende  toen  zo 
wel  buiten  den  Waard,  als  de  Bakkers  veeltyds  rekenen 
buiten  den  Molenaar.  Den  jongen  Adriaan  van  der 
Werf  bekrabbelde  zyn  papier  in  fteê  van  het  te  befchry- 
ven;  op  welke,  by  de  Schoolmeefters  gedoopte  euvel- 

daad, hem  den  Meefter  dikmaals  betrapte,  en  hem  dan 
door  een  gevoelig  ondervvys  daar  van  af  poogde  te  bren- 

gen ,  zonder  dat  zich  dien  gebooren  Konfcfchilder  die 
pynlyke  vermaning  eens  bekreunde  ,  waar  door  den 
Schoolmeefter,  in  welfpreekende  termen,  zich  altoos  be- 

klaagde tegens  de  Ouders  als  die  hem  Leergeld  betaal- 
den ,  zeggende ,  dat  een  zeker  Latyns  Schryver  ergens 

zegt ,  dat  alhoewel  men  de  natuurlyke  zacht  poogt  uit  de 
Ziel  te  ver  dryven  door  een  Meftvork ,  die  zelve  zucht  al- 
toos  zal  wederkeer  en  ̂   in  fpyt  van  die  Operatie;  en  hy 

voegden  'er  by,  waar  of  onwaar  verfcheelen  maar  een 
paar  letters,  gelefen  te  hebben  in  de  Gulde  Annotatien- 
van  Francifcus  Heermans,  dat  de  Natuur  gelyk  was  aan 
een  Kat ,  dewelke  gedwongen  wordende  om  in  een  opge flo- 

ten kamer  haar  e  rejidentie  te  houden  ,  door  de  ruiten 

fpringt 



de  r    NEDERLANDERS.     69 

fpringt  om  de  natuur  op  te  volgen;  'dat  de  Natuur- zo krachtiglyk  heerfcbte  over  de  jongens  5  ah  zy  in  de  Lente 
heerfcbt  over  de  jonge  Meisjes ;  dat  het  onmogelyk  is,  dat 
geene  dat  door  de  Natuur  krom  en  fcheef  is  voortgebragt , 
door  konjl  te  rechten;  dat  de  Natuur  boven  de  Leer  ging ; 
en  dat  hy  zyne  hooge  jaren  dankte ,  die  de  Natuur  in  hem 
hadden  uitgedooft  om  de  Reden  te  volgen ;  en  al  zulke 
Schoolmeefters  tierelantyntjes.  De  Ouders  luifterden 
met  aandacht  na  de  geleerdheit  des  Schoolmeefters ,  be- 

dankten hem  voor  zyn  goeden  raad,  namen  hun  kind 
van  hem  af,  en  beftelden  het  by  den  Glas-  en  Konter- 
fytzel-fchilder  Komelis  Piccolet ,  om  by  hem  in  de  Te- 

ken- en  Schilder-konft  onderwezen  te  worden. 
By  dien  Schilder  fpartelde  den  jongen  Adriaan  in  zyn 

element,  gelyk  als  een  Vifch  in  het  Water,  en  leerde 
naarftiglyk  Tekenen  en  Schilderen ;  maar  het  was  een 

korte  vreugde ,  want  den  Vader  haalde  hem  weder  t'  huis 
binnen  anderhalf  jaar,  en  volharde  in  zyn  eerfte  voor- 

nemen om  'er  een  Molenaar  van  te  maken.  Hy  fmeek- 
te  zyne  Ouders  onophoudelyk  om  in  de  oefening  van  de 
Schilderkonft  te  mogen  volharden ,  en  hy  verwekte  die 
wel  tot  medelyden,  doch  tot  geen  beüuit  om  van  haar 
eens  opgevat  voornemen  af  te  ftappen.  Den  oude  Mo- 

lenaar ,  die  het  Schilderboek  van  Karel  van  Mander 

had  gelezen,  had  'er  al  te  veele  Loswammesfen  en  Lich- 
temisfen  in  gevonden,  om  'er  zyn  Zoon  aan  te  wagen  , 
en  zag  'er  zwarigheden  in,  zo  lang  als  zyne  Molenwie- 

ken. De  Moeder  was  'er  noch  flimmer  tegen,  alhoe- 
wel zy  haren  Man  kontramineerde  ,  zeggende  ,  Ach  l 

Ary ,  Ary !  wat  zou  Vr  van  uw  worden ,  indien  je  een 
Schilder  kwaamt  te  worden ?  Ik  heb  altoos  verlangt^  dat 
ik  een  Predikant  van  uw  mogt  maken ,  die  my ,  in  myne 
hooge  jaren ,  mogt  Jlichten  door  zyne  geleerdheit ,  en  door 

I  3  zyn 
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zyn  voorbeeldelyk  leven;  en  dit  kan  ik  van  geen  Molenaar, 

of  van  geen  Schilder*  verwachten.  Doch  toen  de  zaken  op 
het  allerwanhoopendfte  waren  gekomen,  namen  die  een 
keer;  den  Vader  beraade  zich  met  den  Dorp -Predikant, 
en  met  den  bovengemelden  Schilder,  en  die  beide  waar^ 
dige  en  oprechte  Raadgevers  overreeden  den  voorzien* 
tigen  Vader  om  zyn  Zoon  Adriaan  de  Schilderkonft 
te  laten  leeren.  Ingevolge  dat  befluit,  beftelde  hem  zyn 
Vader  by  Eg/on  van  der  Neer ,  alleenlyk  voor  een  jaar, 
en  na  dat  die  tyd  was  geëindigt,  noch  voor  drie  jaren. 

Den  beruchten  Konftfchilder  Eg/0/2  van  der  Neer ,  kreeg 
een  ftukje  ter  leen  van  den  Fenix  der  Konflfchilders , 
Frans  van  Mieris ,  om  het  te  mogen  laten  kopieeren ; 
hy  bad  en  fmeekte  zyn  Meefter  om  daar  toe  gebruikt  te 
worden ,  doch  te  vergeefs ,  want  die  had  die  gonfl  be- 

looft aan  een  ander  Leerling,  die  de  zwarigheit  die  in 

die  onderneming  ftak  meer  en  meer  ziende  ,  'er  geen 
moed  of  luffc  toe  had ,  maar  het  werk  liet  fteeken.  Daar 
op  hervatte  den  jongen  Adriaan  zyn  voorig  verzoek, 
het  welk  Eglon  van  der  Neer  ten  laatften  bewilligde,  al- 

hoewel hy  geen  groot  vertrouwen  Helde  in  zyn  vroege 
Konft;  doch  dat  kopeitje  viel  zo  gelukkiglyk  uit,  en  hy 
volgde  het  oorfpronkelyk  Kabinetftukje  zo  natuurlyk  na, 
dat  het  zedert  voor  een  Origineel  van  den  grooten 
Frans  van  Mieris  is  gegroet  geworden. 

t1  Zedert  maakte  zyn  Vader  een  nieuw  verdrag  met 
den  Konftfchilder  zyn  Meefter,  en  dat  alleenlyk  voor 
den  bepaalden  tyd  van  anderhalfjaar,  en  hy  bedong  in 
dat  akkoord,  dat  zyn  Zoon  Adriaan  van  der  Werf  de 
helft  van  het  geld  zou  hebben  het  welk  hy  binnen  dien 
tyd  zou  komen  ce  winnen  door  zyne  Konft  -  penceelen. 
Dat  verding  opgemaakt  zynde  ,  nam  Eglon  van  der 
Neer  hem  mee  naar  Amfterdam ,  waar  door  onzen  jon- 

gen 
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gen  Schilder  de  gelegendheit  kreeg 'om  veele  konftryke Kabinetftukken  te  zien,  waar  op  liy  wel  aandachtiglyk 

zyne  konftgierige  oogen  liet  weiden ,  om  'er  zyn  voor- 
deel uit  te  putten,  zonder  dezelve  daar  door  te  bena- 

deelen. 

Gelyk  liet  Bietje,  uit  zynen  aart, 
Weet  uit  de  bloemen  op  te  zoeken 

Den  honing,  zo  weet  ook  't  bedaart 
Gemoed,  uit  alle  wyze  boeken, 

Te  zuigen  't  pit  der  wysheit.  En 
Dus  weet  den  Konftenaar  te  fteelen , 
Het  edelfte  uit  de  Konfttafreelen , 

Door  't  oog  en  door  de  tekenpen. 

Op  het  laatfte  van.  zyn  leertyd  ,  Schilderde  hy  een 
voor  zich  zelven ,  dat  naderhant  is  verkogt  ge- 

worden voor  achthondert  gulden,  welk  Kon  (tafereeltje 
hy  vereerde  aan  zyn  Vader,  om  het  te  verkopen  tot 
welke  prys  hy  begeerde ,  om-uit  die  penningen  een  half 
jaar  koftgeld  te  betaalen;  en  van  die  tyd  af  aan  dreef 
hy  op  zyne  eyge  wieken ,  en  begeerde  niet  langer  tot 
een  laft  te  veritrekken  voor  zyn  Vader,  die  wel  tame- 
lyk  was  gegoed  voor  een  Molenaar,  doch  die  aan  de  an- 

dere kant  een  rykdom  had  van  Jongens  en  Meisjes. 
.  Op  zyn  zeventiende  jaar  bedankte  hy  den  Konftfchil- 
der  Eglon  vander  Neer ,  voor  zyn  goed  onderwys ,  na 
dat  hy  zyn  eigen  Konterfytzel  had  gefchildert  op  een 
kaarteblad,  en  hy  ging  by  zyne  Ouders  inwoonen.  Al- 

daar kwam  hem  zeker  konftlievent  Man,  Cornelis  Brou- 
wer ,  die  een  leerling  was  geweeft  van  Rembrant  van 

Ryn>  dikmaals  bezoeken,  die  altoos  met  hem  redenka- 
velde  over  de  Schilderkonft  3  en  wat  des  aangaande  tot 

des- 
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deszelfs  welftant  behoort  te  worden  waargenomen,  het 
welk  den  Vader,  die  ook  graag  van  de  Konfc  hoorde 
fpreeken,  wel  mogt  lyden.  Die  Kornelis  Brouwer  ver- 
zogt  hem  om  zyn ,  op  een  Kaarteblad  ,  gepenceelt  Por- 

tretje eens  te  mogen  laten  zien  aan  eenige  Rotterdamfche 
Konflkenners ,  ( thans  is  dat  getal  zo  gedunt ,  dat  wy 
2e  moeten  loopen  opzoeken  met  Diogenes  lantaren) 
dewelke  dat  konftig  Konterfytzeltje  na  deszelfs  waarde 
hooglyk  preezen  ,  en  verftomt  ftonden  van  zo  eene  on- 
gemeene  Konfc  te  zien  in  zulke  tedere  jaren. 

Ter  zelve  tyd  Schilderde  A.  van  der  Werf  een  klein 
fcukje  na  een  van  zyne  Broeders ,  zynde  een  half  Beeld- 

je ,  binnen  de  tien  dagen ,  en  ging  daar  op  na  zyn  ge- 
weezen  Meefter  Eglon  van  der  Neer ,  om  hem  dat  te  la- 

ten zien ,  die  daar  in  zo  een  welgevallen  nam ,  dat  hy 

'er  negen  Dukatons  voor  gaf;  met  welke  hy  vol  blyd- 
fchap  na  's  Vaders  huis  keerde  ,  om  hem  die  tyding 
deelachtig  te  maken.  Den  oude  Molenaar  ftont  zo  ver- 

baaft te  kyken  als  of  een  dronken  Knegt  den  Molen  in 
den  brand  had  gemaalt;  doch  ten  laatiien  wat  bedaart 
zynde,  barfle  hy  uit  in  deze  woorden,  Hoe,  Jongen, 
negen  Dukatons !  negen  Dukatons !  Loop  te  Kralingen  na 
de  Kerk  ,  luiftert  aandachtiglyk  na  de  Predikatie ,  en 
jleek  de  negende  Dukaton  in  het  Diakonys-zakje  !  Vorders 
gelatte  hy  hem  van  zyn  Bordegjes  niet  te  Verkopen  voor 
een  leur  of  zeur,  maar,  gelyk  als  hy  deed  met  de  Bak- 

kers, de  Kopers  af  te  wachten,  en  hem  om  geld,  als 
hy  benoodigt  was,  aan  te  fpreken. 

Korts  daar  aan  huurde  hy  een  kamer  tot  Rotterdam, 
want  dat  op  een  kaarteblad  gefchildert  Portretje  ,  had 
hem  zo  veel  achting  doen  verkrygen  by  de  Konftken- 
ners  en  by  de  Konftbeminnaars ,  dat  zy  gezamentlyk 
na  zyn  overkomft  verlangden ;  ook  viel  hem  het  geluk 

al- 
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aldaar  zo  fchielyk  toe ,  dat  zy  hem  aanftonds  eenige 
konterfytzels  en  andere  konftftukjes  beftelden.  Daar  en 

boven  kreeg  hy  kennis  aan  den  konftlievenden'Heer  A- 
driaan  Paats  ,  Ontfanger  van  de  Admiraliteit  van  de 
Maas,  voor  wien  hy  een  ftukje  met  eenige  Kindertjes 
fchilderde,  die  hem  daar  voor  betaalde  een  fom  van  drie 
hondert  en  vyftig  gulden.  Ik  zal  den  Leezer  zeggen  > 
zegt  den  Schyver  van  deeze-  Leevensbefchry vingen ,  dat 
ik  de  konft  van  dien  Heer  Adriaan  Paats,  heb  zien  ver- 

kopen tot  Rotterdam,  op  welke  verkoping  verfcheiden 
Kabinetftukken  van  den  Konftfchilder  Adriaan  vander 

Werf,  wierden  verkogt  tot  ongemeene  pryzen ,  en  in- 
zonderheit  het  ftukje  van  Loths  Bloedfchande  met  zyne 
twee  Dochters,  waarop  ik  tegens  deszelfs  maker  zei; 
Bat  vermaak  van  by  zyn  leeven ,  en  in  zyn  tegenwoor- 
digheit ,  zyn  konft  tot  die  pryzen  te  zien  verkopen ,  Heer 
Ridder ,  is  een  innerïyk  vermaak ,  dat  niemant  voor  dui- 

zenden kan  bekomen.  Hy  lachte  eens  effentjes ,  en  ant~ 
ivoor  de;  het  is  waar,  Myn  Heer,  dat  den  Heer  Ont- 

fanger voor  dieflukken,  het  /luk  van  Loth  uit  gezonder  t , 
maar  de  helft  van  die  fommen  dewelke  zy  tegenwoordig 
gelden,  heeft  betaalt,  maar  thans  ontfang  ik  ruim  die 
pryzen  voor  myne  bedonge  Schilderyen. 

Ook  kreeg  by  kennis  aan  den  Heer  Flink,  eenigften 
Zoon  van  den  vermaarden  Konftfchilder  Govert  Flink, 
aan  wien  hy  was  voorgedragen  door  den  gemelden  Cor- 
nelis  Brouwer,  welke  Heer  hem  bezogt,  en  zo  een  wel- 

gevallen kreeg  in  zyn  konft.,  dat  hy  hem  zedert  dat 
ogenblik  zyn  vriendfchap  gaf,  en  dagelyks  ging  bezoe- 

ken. Ook  wakkerde  die  vriendfchap  uit  hoofde  van.ver- 
wandfchap ,  dewyl  den  Schilder  A.  vander  Werf,  zich 
in  het  Huuwelyks  Verbond,  met  Magareta  Rees,    op 

Vierde  deel.  K  het 
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het  jaar  dtüzent  zes  hondert  zeven  -en-  tachentig,  welke 
Juffer  aan  dien  Flink,  en  noch  daarenboven  was  ver- 

'maagfchapt  aan  verfcheide  Overheden  der  Stad  Rotter- dam, welke  Flink  haar  Voogd  was  geweeft  ,  en  geQn 
klein  handje  had  in  het  fluiten  van  dat  Huuwelyk.  Die 
Flink  bezat  een  konftryk  Kabinet  van  de  heerlykfte? 
oudfte,  en  alderechtfte  ltaliaanfche,  Franfche  en  Neder- 
landfche  Prenten  en  Tekeningen,  by  hem  van  tyd  tot 
tyd  opgekogt ,  in  de  beruchtfte  Konftkabinetten  ,  in 
welke  roozegaart,  den  Konftfchilder  als  het  hem  lufte, 
zich  kon  gaan  vermeiden.  Doch  in  den  beginne  kon 
Jl.  vander  IVerf  geen  gevallen  krygen  in  de  oude  lta- 

liaanfche Prenten,  ja  zelfs  niet  in  die  van  Raphael  tfUr~ 
byn,  dien  Czaar  aller  Konftfchilders ,  maar  toen  hem  de 
oogen  waaren  geopent ,  en  dat  hy  het  licht  uit  de  duis- 

ternis kon  onderfcheiden ,  wierden  de  hekkens  verhan- 
gen. Toen  vierde  en  aanbad  hy  zyn  voorgaande  walg, 

toen  poogde  hy  zyne  Beelden ,  Draperyen,  Landfchap- 
pen  en  andere  Geraden,  op  dien  leeft  te  fchoeyen,  en 
toen  liet  hy  de  alderbefte  in  het  pleifter,  na  de  originee- 
!e  Antyken  afgegote  Beelden  opkopen ,  om  na  dezelven 
te  ftudeeren. 

Op  het  Jaar  duizent  fes  hondert  twee -en -negentig, 
vergezelfchapte  hy  dien  Heere  Flink  naar  Amflerdam, 
in  welke  Stad  zy  de  Konft  gingen  bekyken  by  den  Hoog 
Edelen  Groot  Achtbaaren  Heere,  den  Heere  Jan  Six, 
Borgermeefter ,  Heere  van  Wimmenom,  &c.  die  een 
fchoon  Kabinet  bezat,  van  oprechte  origineele  ltaliaan- 

fche Statues ,  en  ltaliaanfche  Schilderyen.  Ook  bezog- 
ten  2y  den  Heer  de  Flines ,  in  wiens  huis  zy  onderfchei- 
de  Zolderftukken ,  Schoorfteenflukken,  Pasftukken  en 
graauwe  Beelden  zaagen,  gefchüdert  by  den  in  geeft 

over- 
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overvloeijenden  Gerard  de  Lairejfe^  over  wiens  onge- 
meene  Konft,  zo  wel  als  over  de  Italiaanfche  Konfttafe- 
reelen,  den  Konftenaar  van  Rotterdam,  20  ftyf  als  een 
ftokbeeld  flond  te  kyken,  opgenomen  in  zyne  gedach- 

ten tot  in  den  derden  Hemel,  en  dat  is  het  oprecht 
merkteeken  van  een  Schilder  die  zoekt  te  leeren.  Den 

bovengemelden  Borgermeefler  van  Amfterdam  den  Hee- 
re  Jan  Six,  was  reeds  te  vooren  tot  Rotterdam  geweeft, 
en  zey  in  het  nemen  van  affcheid  tegens  Flink)  Myn 

Heer^  ik  beveel  uw  Van  der  "Werf,  dewyl  gy,  en  noch maar  een  Man  in  Hollant  my  bekent ,  oprecht  over  de 
Schilder  konft  weet  te  oordeelen.  Dat  zeggen  beviel  aan 

Flinke  die  t'federt  die  tydt  A.  vander  Werf  dagelyks 
bezogt,  om  met  een  liefdadig  oog  over  zyne  Taferee- 
len  te  Vonniflen. 
Om  nu  aan  dien  Heer  Flink  te  toonen,  dat  hy  zyn 

profy  t  wift  te  doen ,  met  de  uit  zyn  mond  gehoorde 
leflen ,  Schilderde  hy  een  Zolderftuk ,  in  deszelfs  zyfa- 
let ,  verbeeldende  in  het  midden  een  Faam ,  verzelt  door 
twee  Kindertjes.  De  buiten  vakken  zyn  graauwe  Me- 

daillons, waar  op  hy  de  Schilderkonft ,  de  Bouwkonft, 
de  Fruyt-  en  de  Bloemgodes  maalde ,  benevens  derzel- 
ver  vereifchte  Cieraaden  van  Feftoenen ,  t'  zamengeftelt 
uit  gekoleurde  Bloemen  en  groene  bladers,  alles  braaf  en 
fïx  gefchildert. 

Maar  nu  komt  eerfl  zyn  gelukzon  opdagen ,  door  de 
overkomft  van  Jan  Willem,  Keurvorft  van  de  Palts  > 
die  benevens  zyne  Keurvorftinne ,  de  oude  Hartoginne 
van  Toskane  haare  Moeder,  en  een  groot  Hofftoet, 
kwam  afdaalen  na  de  Nederlanden ,  op  het  jaar  duizent 
zes  hondert  zes*  en -negentig,  welke  Vorfc  gevalliglyk 
een  ftukje  zag ,  ten  huize  van  Filip  Steen ,  een  Koop- 

K  2  man 
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man  in  Ooft-Indifche  Waaren  tot  Amfterdam,  dat  den 
Keurvorft  zo  wonderlyk  beviel ,  dat  hy  het  hem  niet 
alleenlyk  afkogt,  maar  ook  het  adres  opnam  van  den 
Konftfchilder  Adriaan  vander  Werf.  Zo  dra  als  die 
Vorft  tot  Rotterdam  was  gekomen,  ging  hy  den  Schil- 

der bezoeken,  en  zo  als  hy  hem  zag  aankomen.  Sloeg 
hy  hem  op  de  fchouder ,  zeggende ;  Ik  ken  uw  konjl  al 
Mjn  Heer ,  ik  heb  een  Jiukje  van  uw  gekogt  tot  Amfter- 

dam ,  aan  het  huis  van  Fïïip  fteen.  Daarop  bezag  men 
zyn  konft ,  en  den  Keurvorft  verzogt  hem ,  om  zyn 
eigen  Konterfytzel  te  fchilderen,  ten  einde  om  het  over 
te  zenden  na  den  Groot  Hertog  van  Toskanen ,  om  al- 

daar benevens  de  andere  Konftfchilders ,  in  de  groote 
Schilders-  zaal  te  pronken.  Noch  beitelde  hem  die  zelve 

Vorft,  Salomons  Oordeel,  waar  van  hy 't  model  noch 
aan  't  Hof  liet  zien,  voor  deszelfs  vertrek  uit  Amfter- 

dam ,  waarop  hem  wiert  gelaft  die  twee  ftukken  in  per- 
foon  te  brengen  tot  DufTeldorp  ,  gelyk  als  gefchiede, 
welke  Konfttafereelen  dien  Vorft  en  het  gantfche  Hof 
zo  wonderlyk  bevielen ,  dat  hy  hem  in  zyn  dienft  nam 
als  zyn  Hoffchilder ,  op  een  jaarlyks  tradtement  van  vier 
duizent  Hollandfche  Guldens,  daarenboven  wierden  hem 
voor  zyn  Konterfytzels  en  voor  het  ftukje  van  Salomons 
Oordeel,  betaalt  drie  duizent  Gulden,  benevens  een 
fchoon  gefchenk  van  een  heerlyk  Zilver  Servies. 

Omtrent  die  tydt  begon  hy  de  Konterfytzels  van  den 
Keurvorft  en  van  de  Keurvorftinne  te  fchilderen  tot  de 

voeten  toe  uit ,  welke  Portretten  hy  voor  s  voltooide 
tot  Rotterdam.  Noch  befchonk  hem  dien  konftlieven- 
de  Vorft  met  een  Goude  Keeten  ,  en  met  een  daar 

onder  aanhangende  Medaille  ,  beftempelt  met  't  Keur- 
Torftelyke  Portret  ?  toen  hy  zelfs  een  by  hem  gefchil- 

derde 
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clerde  Ecce  Homöy  hoog  twee  ellen  overbragt  na  Dus- 
feldorp. 

Op  het  jaar  duizent  zeven  hondert  drie,  vertrok  hy 
op  nieuws  na  DufTeldorp,  met  een  by  hem  gepenfeelc 
Kabinetftuk  ,  waarop  hy  de  Graflegging  des  Zaligma- 

kers Jefu  Chrifti  had  afgemaalt,  welk  Tafereel  den  Keur- 
voriï  zo  wel  beviel ,  dat  hy  hem  verzogt  om  vyftien 
Hukken,  hoog  twee  en  een  half  voet,  en  breed  een-en- 
twintig  duimen  te  fchilderen,  waarop  hy  de  vyftien  My- 
flerien  van  de  Roomfche  Kerk  zou  gelieven  te  ordonne- 

ren, een  werk  dat  niet  ter  loops,  op  zyn  Pellegrims  of 
Luca  Jordanos  fchilderwyze,  met  de  heete  naald  moefl 
afgehaspelt  worden.  Daarop  nam  hem  den  Keurvorft 

in  zyn  dienft,  om  negen  maanden  in  't  jaar  voor  hem  te 
fchilderen ,  dewyl  A,  vander  Werf  eenige  vryheit  voor 
zich  zelve  en  voor  zyne  goede  vrienden  wilde  behou- 

den, verhogende  zyn  jaarlyks  penfioen  van  vier  tot  op 
z-es  duizent  Hollandfche  Guldens.  Daarenboven  verhief 
dien  Vorfl  den  Konftfchilder  Adriaan  vander  Werf^ 
tot  den  Ridderftant ,  en  veradelde  hem  en  zyne  nako- 

melingen in  beide  de  Geflachten.  Tot  een  blyk  van  die 
waardigheit ,  gaf  den  Keurvorft  aan  dien  nieuwen  Rid- 

der, eene  op  perkement  befchreve  Bulle  in  een  Zilvere 
Benne,  vermeerdende  deszelfs  Wapen  y  met  een  kwar- 

tier van  't  Vorftelyke  Wapen ,  met  een  vlak  van  vooren 
openftaande  Helm,  en  met  een  Bladerkroon  'er  boven; 
en  om  dat  'er  niets  aan  zou  ontbreken,  wiert  hy  noch 
tot  een  toegift  met  des  Keurvorfts  Konterfytzel ,  omzet 
met  koftbaare  Diamanten  befchonken. 

Die  nieuwe  waardigheit  zette  den  nieuwen  Ridder 
een  nieuwen  yver  by,  die  tot  een  bewys  van  dankbaar- 
tótj  naarftiglyk;  ja  onophoudelyk  fchilderde  aan  die 

K  3^  vyf*. 
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vyfcien  Myfterien  der  RoomfcheKerk,  welke  hy  voltooi; 
de;  en  waaren 

De  Boodfchap  van  den  Engel  aan  de  Maagd  Maria; 
De  Groetenis  van  Elizabeth. 

De  Geboorte  Jefu  Chrifti,  zynde  een  kaarslicht. 
Den  Hogen  Priefter  Simeon  in  den  Tempel. 
Den  Zaligmaker  Jefus  Chriftus  onder  de  Schriftge- 

leerden. 

Chriftus  in  het  Hofje  van  Getzemané. 
De  GeelTeling  Jefu  Chrifti. 
De  Opftanding. 
Het  Pinxterfeeft. 

De  Befchemping  des  Zaligmakers. 
De  Kruisdraging,  de  Kruisciging,  en  wat  meer  be- 

hoort aan  de  Roomsgezincle  20  genaamde  Myfte- 
rien. 

Naderhand  fchilderde  den  Ridder  daar  by  noch  een 
Tytelftuk,  waar  op  de  zeven  vrye  Konflen  afgemaalt 
ftonden,  dewelke  aan  den  Keurvoril  en  aan  de  Keur- 
vorftin ,  wier  konterfytzels  tegens  een  gedenknaalt  wor- 

den opgehangen  door  vliegende  Engeltjes,  en  gekroont 
door  de  Godvruchtigheit,  haare  dankbaarheit  betuigen. 
Op  den  voorgrond  zit  de  Schilderkonft,  die  het  konter- 
fytzel  van  den  Ridder  A,  vander  Werf^  in  een  ovaal 
heeft  gevat. 

Dat  dien  Keurvorfl  een  byzondere  achting  had 
opgevat  voor  zyn  Schilderkonft ,  welke  achting  hoe 
iangs  hoe  meer  vermeerderde ,  bleek  ,  toen  Auguflus^ 

Keur- 
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Keurvorft  van  Saxen ,  en  Koning  van  Polen ,  den  Konft- 
fchilder  kwam  bezoeken  tot  Rotterdam ,  die  iets  van  zyn 
konft  wilde  kopen,  en  hem  ook  een  paar  flukjes  aan  he- 

itellen, welk  verzoek  den  Ridder  beleefdelyk  weigerde, 
met  voldoende  reden  ,  dewyl  hy  zyn  Perfoon  en  tyd 
aan  den  Keurvorft  van  de  Palts  had  verbonden.  Daar 
op  repliceerde  den  Koning  van  Polen ;  Wel  dan  zal  ik 
zelfs  aan  den  Keurvorft  fchryven ,  en  zo  veel  tyd  ah 
daar  toe  wort  vereifcht  van  zyn  Boor  lucht  igheit  verzoe-- 
ken.  Ook  voldee  dien  Koning  zyn  woord,  doch  den 
Keurvorft, in  ftee  van  in  dat  Koninglyk  verzoek  te  ver* 
willigen,  fchonk  aan  die  Majefteit  een  koppel  Kabinet* 
ftukjes,  in  vroeger  tyden  gefchildert,  en  gevolglyk  be- 

ter of  erger. 

Een  t wede  proef  van  's  Keurvorft  achting  is,  dat  die 
Vorft  horende,  dat  den  Schilder  een  Bad  van  Diana  had 
gemaakt,  een  kapitaal  ftuk,  beftaande  in  acht  badende 
Nymphen ,  ieder  hoog  een  en  een  half  voet,  en  dat 
veele  Konftbeminnaars  zynen  Schilder,  om  dat  Kabinet* 
ftuk,  het  waardigfte  van  zyn  konft,  onophoudelyk  aan* 
zogten,  liet  hy  dat  voor  zich  verzoeken,  indien  zyn  e 
Huisvrouwe  daar  van  geliefde  afteftaan,  den  Keurvorft 
ten  gevalle,  welk  verzoek  zy  geen  van  beiden  dorften 
weigeren,  waarop  zy  beiden  na  DufTeldorp  trokken, 
om  dat  over  te  leveren  in  zyne  Vorftelyke  handen.  Hoe 
dankelykdat  die  Prins  datKonfttafereel  aanvaarde,  blykt 
dat  hy  den  Ridder  Vander  Werf,  daar  voor  deed  beta- 

len, zes  duizent  guldens  in  Goude  Dukaten,  dewelke 
die  Doorluchtigheit  had  doen  maken ;  na  het  overlyden 
van  den  Keizer  Jofephus,  geduurende  zyn  Vikarisfchap  > 
van  het  Roomfctie  Ryk,  benevens  den  Hartog  en  Keur- 

vorft van  Saxen,  welke  ryke  beloning  verzelt  wierd,., 
niet  de  navolgende  hartfterkende  beloften ;  Ik  zal  uwe: 
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Gemalinne  ook  niet  ongetroojl  laaten  vertrekken.  Ook 
deed  dien  Vorfc  aan  Mevrouw  vander  Werf,  geboren 
Margareta  Rees,  een  ryk  Zilver  Servies  brengen,  be- 
ftaande  uit  twee-en-dertig  ftukken,  verzelt  met  een  paar 
grote  Zilvere  Spoelkommen. 

Het  fchynt  dat  de  Vorften  dien  Ridder  wilden  over* 
ftulpen  met  prefenten ,  want  toen  den  Hartog  van  Wolf- 
fenbuttel,  Anthony  Ulrich,  op  het  jaar  duizent  zeven 
Jiondert  negen ,  den  Ridder  A.  vander  Werf  een  vifite 
gaf  tot  Rotterdam,  die  hem  een  van  de  drie  ftukjes  ver- 

eerde, die  hy  niet  begeerde  te  verkopen,  maar  liever 

wilde  wegfchenken,  altoos  zo  was  't  voorgeven,  zynde 
een  Maria  Magdalena ,  trok  dien  Hartog  een  ongemeen 
fchoon  Goud  Repetitie  Horrologie  uit  zyn  binnebeurs, 
en  fchonk  dat  aan  Mevrouw. Vander  Werf^  zeggende 
tegens  den  Ridder  haar  Man;  Thans  myn  Heer  ben  ik 
een  reizend  Man>  als  ik  f  huis  zal  gekomen  zyn,  wil  ik 
uw  ook  gedenken.  Ook  volgde  hy  daar  in  het  voorbeelt 
van  den  Keurvorft  van  de  Palts,  en  zond  hem  naderhant 
zyn  Vorftelyk  konterfy tzel ,  omzet  met  negentig  melk- 

witte diamanten. 
Veele  konterfy tzels  heeft  hy  gefchildert  op  dezelve 

groote ,  als  die  van  Metfcher^  en  veele  van  die  Portret- 
ten, heeft  hy  ook  on  voltooit  gelaten,  zonder  zich  eens 

aan  de  verzoekfchriften  van  zyne  vrienden  te  bekreunen, 
dewelke  voor  de  thronien  en  voor  de  handen  hadden  ge- 

zeten; maar  dat  belette  hem  niet  van  noch  eenige  le- 
vensgroote  konterfytzels  te  fchilderen ,  als  by  voorbeelt 
het  Portret  van  zyne  Huisvrouw,  en  die  van  de  Fami- 

lies van  de  Heeren  Adriaan  Paats,  Flink  en  meer  ande- 
ren. Ook  kreeg  hy  op  zyne  laatfte  jaaren  een  weerzin 

om  Leerlingen  te  onderwyzen*  en  daar  in  moet  hem  de 

gantfche  waereJt  pryzen,  zynde  'er  niets  laftiger  als  dat 

be- 
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beroep,  het  geen  den  Franfchen  Schoolmeefter  Monfieur 
Ie  Maire  tot  Breda  niet  onbekent  was,  dewyl  die  boven 
de  poort  van  zyn  huis  op  een  fteen ,  deeze  aanmerkely- 
ke  woorden  liet  uithouwen.  \ 

Repos  Ailleurs. 

{Dat  is  op  Nederduitfch ) 
Elders  Rust. 

Drie  Konftenaars  telt  men  onder  zyne  voornaamile 
Leerlingen ,  zyn  Broeder  Pieter  vander  Werf^  Hendrik 
van  Lintborg  en  Jan  Chrijliaan  Sperling,  thans  Hofma- 
ler  van  den  Marquis  van  Anfpag,  als  ook  N.  Douw  e  y 
Zoon  van  den  Hoffchilder  van  den  Keurvorft  te  Duflel- 
dorp. 

Daar  by  verilond  zich  den  Ridder  voortreffelyk  op  de 
Bouwkunde ,    hy   heeft  verfcheide    Tekeningen    voor 
zyne  vrienden  gemaakt,  na  welke  zeer  fchoone  Ben- 
themer  -  fteene  Gebouwen  zyn  opgetrokken.      Als  by 
voorbeelt  de  Voorgevels  van  de  Huizen  der  Heeren  Be- 

windhebbers Jakob  Noorthey  en  Jofeph  Schepers,   op 
het  Haringvliet  tot  Rotterdam,  als  van  'sgelyken  den 
Voorgevel  van  het  beroemt  Gebouw  des  Heeren  van  El- 
lement,  onder  de  Boompjes.     Ook  hebben  wy  gehoort, 
zonder  dat  wy  Jiet-  echter  onder  eeden  konnen  getui- 

gen ,  dat  dien  Ridder  den  Bouwheer  is  geweeft ,  van  het 
Huis  des   Verfverkopers    N.  Viruly,   flaande  naby  de 
Beurs  tot  Rotterdam ,  een  Gebouw  dat  'er  heerlyk  uit- 

ziet, en  die  Koopftad  van  de  geele  Maas  een  ongemee- 
ne  luifter  byzet ;  gelyk  als  hy  veele  fchoone  Buitenplaat- 
fen  en  Thuynen  heeft  geordonneert ,  ja  zelfs  heeft  hy 
die  ilukken  Lands,  die  Hoeks  en   Kabeljauws  waaren, 
Vierde  Deel.  L  tot 
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tot  zyn  voordeel  ,  en  tot  der  plaatfen  welftant  weten  te 
gebruiken. 

Door  het  overlyden  van  den  Keurvorfl  van  de  Palts, 
Jan  Willem ,  zyn  groten  Meceen ,  eindigde  de  verbin- 

tenis des  Ridders  met  dat  Hof,  en  hy  fchilderde  voor 
ieder  een,  gelyk  hy  dan  op  het  jaar  duizent  zeven  hon- 
dert  en  zeventien ,  drie  Kabinetitukjes  verkogt  aan  den 
fchatryken  Boheemfchen  Graaf  Czernim,  die  met  de 
Dochter  van  den  Marquis  de  Wefterloo  trouwde,  tot 
BrufTel,  een  Paris  Oordeel  voor  vyf  duizent  vyf  hondert 
guldens,  een  Heilige  Familie  voor  twee  duizent  vyf  hon- 

dert, benevens  eene  Maria  Magdalena  voor  twee  dui- 
zent guldens.  Ook  verkogt  dien  Konftryken  A.  vander 

Werf)  op  het  jaar  duizent  zeven  hondert  en  achtien,. 
een  twede  Oordeel  van  den  Harder  Paris,  aan  den  Har- 
tog  van  Orleans,  Regent  van  Vrankryk,  voor  vyf  dui- 

zent hollandfche  guldens. 
Hy  heeft  min  Kinders  als  Konfttafereelen  nagelaten, 

want  van  vyf  Kinders,  dewelke  hy  by  zyne  Huisvrouw, 

Margareta  Rees  teelde ,  is  maar  eene  Dochter  in  't  ke- 
ven gebleven ,  die  met  den  Heer  Adriaan  Brouwer,  den 

oudfte  Zoon  van  Maarten  Brouwer,  by  zyn  leven  Pro- 
viandeur  der  Troepen  van  den  Staat,  trouwde  op  het 
jaar  duizent  zeven  hondert  zeventien.  Hy  fchilderde 
op  zyne  laatfle  dagen  zeer  zelden  na  den  middag,  om 
zyn  gezondheit ,  die  fterk  vervallen  en  veel  geleden 
had ,  door  dat  onophoudelyk  blokken ,  te  herflellen ,  een 
moeijelyk  werk ,  en  zeer  zelden  wel  uitvallende  poging 
in  luiden  van  zulke  hooge  jaaren.  Hy  is  een  matig  man 
geweeft,  die  zeer  fchuuw  was  van  de  Wynhuizen»  maar 
ging  in  flee  van  die  Rotterdamfche  oefening,  eenige 
goede  en  gemeenzaame  vrienden  bezoeken  in  hunne 

Thui- 
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Thuinen,  dewelke  hy  op  zyn  beurt  minnelyk  ontfing, 
zynde  hy  zacht  gehumeurt  tegens  de  gantfche  waerelt. 

Hy  overleed  binnen  Rotterdam ,  op  het  jaar  duizent 
zeven  hondert  twee-en-twintig  den  1 2  November,  oud 
drie-en-feftig  jaaren ,  nalatende  den  naam  van  een  braaf 
Borger,  en  van  een  heerlyk  Konftfchilder.  Jan  de  Haas, 
de  Poëet  van  het  gedicht,  miflytelt  Judas  den  Verrader, 
heeft  het  Konterfytzel  van  dien  Ridder  befloken,  met 
dit  onderilaande  zes  vQgtlig  vaarsje,  dat  wel  niet  veel  te 

beduiden  heeft,  doch  dat  wy  'er  echter  zullen  laten  on- 
der verbly  ven. 

Zo  maald  de  Maas-Apel  zig  met  zyn  eigen  hant, 
Zo  leeft  die  Schilderhelt  tot  roem  van  Nederlant ; 

Dat  bogende  op  zyn  Konft  met  reden  zig  laat  hooren : 

Is  't  oude  Grieken  trots  op  Zeuxis  en  Apel, 
Itaalje  op  Titiaan  en  zynen  Raphaël, 

De  Ridder  Fander  Werf*  is  uit  zyn  fchoot  geboren. 

Ook  fpreekt  die  zelve  Jan  de  Haas ,  in  een  zeker  ge- 
dicht, getytelt  de  Eerkroon  der  Stad  Rotterdam,  en  op- 

gedragen aan  de  Overheit,  op  het  jaar  duizent  zeven 
hondert  zeflien,  van  onzen  Ridder  in  deze  termen. 

'k  Zoude  uwe  |Cunflenaars  ook  roemen, 
En  een'  voor  zoo  vèele  andre  noemen ; 

Uw  Vander  JVerj ?,  uw'  Maas-Apel, 
Die  d'alleredelile  penfelen, 

Van  Zeuxis  zelfs  en  Raphaël, 
Kan  tarten  door  zyn  tafereelen. 

Doch  eenige  tyd  daar  na  heeft  Hubert  Corneliszooa 
Poot,  een  Boer  in  Delflantj  doch  die  dien  Haas,  ten 

L  2  op- 
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opzichte  van  de  dichtkunde  voorby  rent,  als  of  hy  lam 
is,  de  volgende  Konftkroon  gevlogten  voor  den  Konft- 
ryken,  en  op  die  tyd  noch  leevende  Ridder  Adriaan 
vander  Werf. 

KUNST-  KROON 
VOOR  DEN  EDELEN  HEERE 

ADRIAAN    vander    WERF, 
RIDDER,  enz. 

FENIX   der    SCHILDERS, 

G y  Zanggodinnen,  daalt  beneên 
Van  uw  genoegelyke  bergen. 
Ik  moet  u  dubblen  byftand  vergen: 

De  zangftof  is  hier  ongemeen. 
Hier  Haat,  met  welgepafle  toonen, 

Met  vedel  galmen,  nimmer  dof, 
En  onverwelkbaar  lauwerlof, 

Een  Ridderlyk  penfeel  te  kroonen 
O  fpraakeloofe  Poëzy, 

O  Schilderkunfl  200  hoog  gereezen, 
Hoe  glinftert  uw  bevallig  wezen! 

Wat  zet  men  u  al  luifter  by! 
Gy  gingt  in  flordige  gewaden 

Van  outs,  en  fchoolt  in  Gyges  verf: 
Nu  kleet  en  Doft  u  Vander  Werf, 

Met  goude  en  purpre  praaliieraden. 
Wie  of  het  ooit  geloven  kon  ? 

Gy  hebt  (thans  pronkt  ge  dus  uitftekend) 
Eerft 
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Eerft  fchaduwen  in  't  zant  getekend 
By  't  fakkelligt  der  heete  zon. 

Nu  kan  't  penfeel  aards  wondren  werken  my 
De  vondt  van  een'  Apollodoor. 
Hoe  hoog  waardeert  men  't,  na  en  voor* 

In  Cezars  hof  en  Jovis  kerken  > 
Natuur  zag  lang  nieuwsgierig  toe 

Of  niemand  haar,  in  alle  deelen, 
Naarbootfen  zou  op  verf  panneelen , 

Maar  wert  het  lang  verbeiden  moe. 
In  't  end  tradt  Van  der  Werf  te  voorfchyn,, 

Omtrent  den  oever  van  de  Maas; 
Die  ftaakt  heur  fchuiment  flroom  geraas 

En  wil  flechts  dat  zyn  glori  doorfchyn'. 
't  Stont  toen  weer  aan  een?  ieder  niet; 

Hy  mogt  vorft  Alexander  malen. 
Zyne  orde  doet  de  zinnen  dwalen. 

't  Is  Goddyk  wat  zyn  geeft  ons  biedt; 
Prometeus  mag  zyn  vingers  zengen. 

De  dieffche  kunftgreep  fta  hem  dier. 
Dees  Helt  behoeft  geen  hemelfch  vier 

Om  leven  in  een  beelt  te  brengen* 
Hy  hoogt  en  diept  en  mengt  en  ftrykt , 

Tot  dat  zyn  toon  ftuk ,  fchoon  van  leeden Q 
In  ftant  de  drie  bevalligheden, 

Of  een  der  groote  Goón  gelykt. 
Wil  iemand  my  te  traag  gelooven> 
Hy  vraag  den  kenners  van  de  kunft 
Of  ik  hier  zinge  uit  zucht  of  gunft: 

Hy  vraag  het  hooge  vorftenhoven. 
Die  bidden  zyn  kunft  daden  aan, 

En  pryken  met  zyn  Schilderyen 

L  %     ̂ '  Die 
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Die  't  onverzaadlyk  oog  verblyen 
Gélyk  de  glans  der  Zonneraên. 

"Waar  zal  ik  verder  afgewagen* 
Zyn  doek  en  hout,  met  lyft,  en  rand  , 
Men  weegt  ze  tegens  Diamant, 

Om  datze  fyne  verwen  dragen. 
Het  los  gerucht  was  lang  gewoon, 

Eer  't  op  de  waarheid  wilde  letten, 
Met  ftyve  kaaken  uit  te  zetten: 

Toskane  fpant  de  Schilderkroon. 
Nu  toont  dees  Zon  der  Schilderlichten 

Dat  Hollant,  nergens  in  mis  deelt, 
Ook  fchrandre  Schilderhelden  teelt, 

Die  voor  geen  Italiaanen  zwichten 

Wat  zyn  's  mans  geeft  en  oordeel  vlug ! Hoe  weidenze  in  aloude  Boeken ! 

Zyn  maal  kunft  trekt,  na  't  onderzoeken, 
Den  lang  vervlogen  tyt  te  rug. 

Zoo  moet  men  wilde  woeftheid  fluiten  y 
Aldus  verkloekt  men  menfch  en  dier 
Door  onnavolgbren  Schilderzwier, 

Zoo  kan  men  hart  en  ziel  vrybuiten , 
O  kleuren,  fchooner  dan  een  bloem, 

O  fpiegel  gladde  Tafereelen, 
Wy  ftaaken  ons  eenvouwigh  queelen. 

De  kunft  verftrekt  haar  eigen  roem; 

Kunftminners,  laat 's  mans  faam  nooit  quynen. 
Bekranft  den  helt  met  eeuwig  groen. 
Wat  zou  men  zulken  anders  doen, 

Die  eens  in  duizent  jaar  verfchynen  ? 

JAN 
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JAN    PEER    EYKENS, 

Was  den  oudfte  Zoon  van  den  beruchten  Konft- 
fchilder  Eykens^  wiens  konft  en  leeven  wy  reeds 

hebben  befchreven.  Hy  leerde  de  Schilderkonft  onder 

rs  Vaders  opzigt ,  en  wiert  met  'er  tyd  geen  minder 
Schilder  als  den  ouden  Eykens,  doch  met  noch  minder 
geluk ,  waar  van  wy  den  Leezer  ten  deelen  de  reden 
zullen  openbaaren.  Hy  was  een  geboren  Antwerpenaar, 
dat  is  gezegt  op  goed  Nederduitfch ,  hy  was  zo  luy 
als  een  Spanjaart  ,  zo  lekker  als  een  Engelsman  ,  za 
hovaardig  als  een  Germaan ,  en  een  geboren  Straetfly- 
per. 
Zyn  konft  was  heerlyk  en  vriendelyk,  en  inzonder- 

heit  fchilderde  hy  de  naakte  Nimphem  zo  bekoorlyk,  dat 
de  aanfchouwers  wel  zouden  hebben  willen  byten  in  die 
gebloosde  fchouders  en  rond  gevormde  armen ,  om  niet 
te  fpreeken  van  eenige  andere  uitpuilende  deelen.  Ook 
waaren  zyne  Kindertjes  zo  bevalliglyk,  ja  zo  hemelfch 
en  zo  bekoorelyk  verkoren,  en  zo  lieftalliglyk  van  ge- 
ftaltenis ,  als  of  zy  waren  geteelt  by  Cupido  den  God 
der  liefde,  en  by  de  delikate  Pfyche,  zyne  geliefde  ge- 
malinne.  Wy  hebben  maar  twee  a  drie  Hiftorieftuk- 
ken  gezien  van  dien  Konftfchilder ,  €  zamengeftelt  uit 
vyf  a  zes  Beelden ,  dewyl  hy  meeftentyds  naakte  Nim- 
phen,  Satyrs  en  Kindertjes ,  zo  Jongetjes  als  Meisjes 
fchilderde,  twee  Beelden  op  eenen  doek,  dewelke  dan 
,by  de  Bloemfchilders  Morel ,  Bofchaartsy  Verbruggen , 
Hardine ,  Vander  Burgt ,  Kafteels ,  en  meer  anderen 
wierden  geftofFeert  met  cierlyke  Bloemen ,  Vruchten , 
en  wilde  en  tamme  kruiden  x  welke  Schilderyen  de  oogen. 
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bekoorden  op  een  verrukkende  wyze.  Thans  is  die  mo- 

de der  Floras  in  't  voetzand  geraakt,  zo  dat  het  een 
groot  jammer  is,  dat  men  nu  die  fchoone  naakte  Vrou- 

wenbeelden en  lieftallige  Kindertjes,  niet  kan  ontwar- 
ren uit  die  regenboogs  koleuren,  dewelke  op  onderfchei- 

de  ftukken  van  die  Floras,  met  zo  weinig  oordeel  zyn 
geplaatst  ,  dat  men  de  Beelden  onder  de  Bloemen  dient 
te  gaan  opzoeken. 

Die  J..  P.  Eykens  vertrok  van  Antwerpen  na  BrufTel, 
en  daar  in  gedroeg  hy  zich  als  een  verftandig  jong  Heer- 
fchap,  want  hy  had  zich  een  foort  van  een  klein  Hof 
opgerecht  in  zyn  geboorteplaats,  beftaande  uit  Paruik- 
makers,  Sneiders,  Schoenmakers,  Winkeliers,  Wyn- 
huiswaarden,  Pafteibakkers,  en  zulk  foort  van  laagge- 
zielde  Ambachtslui  den,  dewelke  nooit  in  gebreken  ver- 

bleven van  ieder  ochtend  hun  hof  te  komen  maken  a  Jon 
petit  leverden  zo  onverftandiglyk  te  fchreeuwen , van  an- 

dere maatregels  te  zullen  neemen ,  van  een  Mandement 
van  prife  de  corps  te  obtineeren,  van  het  Antwerps  Ge- 
vangenhuis,  genaamt  het  Steen,  van  hem  te  zullen  ar- 
refteeren  op  de  Kommunibank  aan  den  voet  des  Ou- 
taars,  en  alzulke  heidenfche  beloften,  dat  hy  befloot 
zich  te  retireeren  in  BrufTel,  een  groote  Stad,  befaamt 
door  haar  goed  vertrouwen  op  de  Schilders,  door  kre- 
driet  zo  veel  als  een  lant  durft  eifTchen ,  en  door  haare 

medeleidzame  Juffers,  en  goedaardige  getrouwde  Da- 
mes, welke  laatfte  klafle  veeltyds  haare  eige  Mannen 

verzaakt,  om  de  vreemdelingen  aan  te  kleeven. 
Jn  die  Hoofdfrad  van  Brabant  maakte  hy  kennis  op 

den  reuk,  met  een  zekere  Monfieur  TEcolier,  een  Ka- 
nonnik  van  Sinte  Gudula,  een  Paap  die  alle  de  tegen- 
ftrydige  eigenfchappen  bezat  van  een  waardig  Priefter 
des  Heeren.     Die  knaap  introduceerde  hem  aanftonds  ia. 

zyn 
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£yn  eigen  huis ,  dat  alzo  ruim  als  een  Perfïaanfche  Ka- 
ra  vanfera,  en  al  ommers  zo  naakt  gemeubeleert  was, 
uitgezondert  een  paar  d  waaiende  PrincefTen ,  de  Zufters 
des  fynen  Priefters,  dewelke  daar  in  woonden,  en  de 

dooiende  Ridders  die  'er  maar  by  of  omtrent  kwamen  , 
kluifterden  tuffchen  haare  bouten*     Dqu  vroome  Eykens 
was  gecharmeert  over  die  fchielyke  kennis,  toen  clqii  Ka* 
nonnik  hem  noch  voerde  op  het  Bruflels  Begynhof,  by 

een  koppel  Nimphen,  de  oudfte  een  Begyn,  de  jong.' 
fte  een  Zangfcer,  die  naderhant  overftak  naar  Engelant, 
en  Maitres  wiert  van  den  ïaatften  Hartog  van  Portlant , 

diQ  'm  de  -  qualiteit  als  Gouverneur  van  Jamaika  is  over- leden.   Op  die  twee  kuften ,  of  liever  op  die  twee  on- 
der het  water  leggende  klippen ,  fliet  de  kiel  des  Konft- 

fchilders  te  barsten,  en  daarby  geraakte  hy  op  de  galey 
van  een  zeker  konftkoper,  genaamt  Vervoort,  die  een 
koetfiers  jongen  zynde,  alle  de  Schilders  op  het  muziek 
van  de  lange  zweep  der  armoede  deed  danflèn.     Wy 
hebben   ten  huize  van  dien  Vervoort ,   zeer  fchoone 
Floras,  Pomonas ,  en  andere  Nimphen  en  Bospapinnen 
des  Wyngods  zien  hangen ,   geftoffeert  met  bloemen , 
vruchten  en  kruiden  by  N.  vander  Burgt^  en  met  vro- 
Jyke  Landfchaps-gezigten ,  verrykt  door  een  zeker  Land- 
fchap-fchilder,   wiens  naam  ons  thans  niet  te   binnen 
fchiet,  doch  die  wy  echter  op  zyn  beurt  zullen  geden- 

ken.   Die  Konftftukken  had  dien  keelbeul  den  behoefti- 
gen  Konftfchilder  weten  af  te  knypen  voor  een  appel  of 
ey,   want  hy  moeft  ten  minften  twee  a  drie  hondert 
percent  winnen  ,   op  alles  het  geen  hy  inkogt ,   en  die 
winft  zei  hy  gr ynzende  3  in  ftee  van  lachgende ,  behoort 
een  konftkoper  te  hebben  ,  anders  kan  hy  geen  koop- 
manfchap  dryven. 

Gelyk  'er  nu  zelden  een  ongeluk  onverzelt  gaat. Vierde  deel.  M  viel 
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viel  den  Konftenaar  in  een  .Napelfche  Teering,  en  de- 
wyl  de  BrufTelfche  Doctooren  en  Chirugyns  te  arm  wa- 

ren om  gratis  vifites  te  geven,  en  dat  de  Apotheekers 
hunne  Medikamenten  tegens  den  gereden  penning  moes- 

ten verruilen >  was  den  beimetten  Konftfchilder  genoot- 
zaakt,  liet  op  de  natuur  te  laten  aflopen,  die  ongedul- 

dig zynde  dat  hy  die  kanneelfchors  des  ligchaams,  waar 
voor  hy  zo  veele  jaaren  had  gewaakt  en  gebraakt,  zo  roe- 

keloos had  verwaarloofl ,  hem  liet  zinken,  waar  op  hy 
ook  handen  en  voeten  losgaf ,  en  door  de  dood  voor 
een  fluk  kurk  wiert  opgefnapt ,  om  daar  mee  in  ftee 
van  dobbers,  op  de  Napelfche  Zee  na  diergelyke  Mu- 
mien  te  lopen  viflchen. 

N.    VANDER     B  U  R  G  T, 

Is  een  BrufTelaar  by  geboorte  ,  een  braaf  Bloem-  en 
Fruitfchilder,  die  een  vafte  manier  had  in  het  Kon- 

terfyten  van  die  Mond-  en  Ooggewaffen ,  en  de  Stad 
benevens  de  omleggende  Abdyen  en  Heerenhuizen  heeft 
geftoffeert  met  zyne  Konfttafereelen.  De  Abdy  van 
Diligem  pronkt  met  een  groot  getal  van  zyne  Schilde- 

ryen ,  ja  zelfs  is  'er  het  ruim  boekvertrek  ,  van  dat 
geeftelyk  gefticht  mede  vervult ,  dewyl  den  laatften 
Abt  een  byzondere  achting  had  opgevat  voor  zyne 
Konfttafereelen.  Wy  hebben  Vrugtftukken  van  zyn 
hand  gezien  ,  zo  groots  gefchildert  en  geordonneert, 
als  of  zy  waren  gepenceelt  geweeft  ,  by  den  beroem- 

den Italiaanfchen  Fruitfchilder  Michel  Agnolo  di  Cam- 
pidoglion. 

Maar  het  verwonderlykfte   was  te  zien  ,    dat  dien 
Bloemfchilder  de  konftryke,  en  op  een  flodderende  wy- 

ze 
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ze  behandelde  Hiftorieftukken  van  Luca  JordanOy  an- 
ders genaamt  Luca  va  Prefio  ,  zo  natuurlyk  wift  te  ko- 

pieeren ,  dat  'er  de  Konftkenners  over  moeften  verftom- 
men.  Wy  hebben  eens  onder  anderen  vier  van  die  on* 
echte  Konftkinders  zien  hangen,  ten  huize  van  een 
Graankoper,  die  dezelve  had  beleent,  dewelke  zo  be- 

drieglyk  waren  gekopieert,  dat  'er  niets  aan  ontbrak, 
als  dat  hy  geen  Italiaanfche  doeken  had  gebruikt,  om 
l'er  de  Konftkenners  over  te  doen  buitelen. 

Hy  leefde  en  woonde  noch  weinige  jaaren  geleden  tot 
Bruffel ,  en  leefde  niet  rykelyk  ,  doch  echter  zonder 
fchuld,  en  die  dat  van  een  Schilder  kan  getuigen  heeft 

een  groot  punt'  gewonnen. 

N.    G  R  I  F    den    Oude, 

Onderftellen  wy  dat  een  Hollandfe  is  by  geboorte  j 
zo  wel  als  zyn  jongde  Broeder ,  want  zy  hadden 

i  het  Hollands  accent  beiden  noch  zo  zuiver,  als  of  zy 
i  nooit  de  Brabandfche  lucht  hadden  gerooken.    Den  oud- 
ftè  Grif )   is  een  braaf  Schilder  in  allerhande  iVogels-, 

i  dewelke  hy  ftofféert  met  aardige  Landfchapjes ,  wonder- 
\  lyk  wel  behandelt,   en  fchoon  gekoleurt,   dewelke  we! 
gewilt  zyn  by  de  Konftkenners ,  en  dewelke  indien  die 
Sehildërekjes  wat  uitvoeriger  waaren  opgefchildert,  nog 
met  grooter  graagte  zouden  opgekogt  worden,   maar 
den  Konftenaar  was  al  te  ryp  van  jaaren  om  zyn  manier 
te  veranderen ,  en  om  in  zyne  oude  dagen  met  den  bril 
•op  de  neus,  die  van  veertje  tot  veertje  te  gaan  uitplui- 

zen.    Hy  heeft  zich  lange  jaaren  opgehouden  tot  Brus- 
fer,  daar  hy  zich  gedroeg  als  een  fatzoenlyk  man  be- 

taamt, alhoewel  niet  zo  gegoed  -als  den  geweezen  Har- 
M  2  tog 
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tog  van  Marleboroug ,  of  als  den  beruchte  Jan  Lau  in 
het  Kansje  van  den  gewezen  Aktie  handel  ,  doch  het 
vergenoegen  vervult  altoos  de  ledige  plaats  der  rykdom- 
men.  Hy  was  noch  20  leevend  ais  een  Hert ,  in  het 
bofch  van  Soigné ,  gelyk  als  ook  was  zyn  kluchtigen 
Broeder. 

N.    G  R  I  F  den  Jonge, 

Die  knaap  heeft  een  zeldzaam  leven  geleid ,  doch 
meeflentyds  lecFde  hy  in  onmin,  met  de  Munt- 

meefters,  alhoewel  uiterlyk  vergenoegt,  of  fchoon  20 
behoeftig,  als  een  Kadet  onder  de  Spaanfche  Troepen. 

Hy  kwam  eens  te  Leyden ,  toegetakelt  als  een  Span- 
jaart,  met  een  lange  flokaad  op  2y,  van  hier  tot  over- 

morgen, en  met  een  paar  fpitfche  Kaftiliaanfche  knevels, 
en  in  die  équipagie  ging  hy  in  een  Wynhuis,  eifchte 
een  fles  wyn,  en  2ette  2ich  geneuglyk  tot  drinken  en 
rooken  by  een  goed  vuur,  2onder  tegens  eenigen  van 
het  gezelfchap  te  willen  ipreeken  ,  alhoewel  die  uit 
nieuwsgierigheit  een  praatje  met  hem  zogten  te  maken. 
Den  waard  2ette  2ich  nevens  2yn  2y,  en  fprak  hem 
aan,  2eggende  ,  dat  hy  2ich  verbeelde  van  hem  wel 
eer  tot  Amfterdam  te  hebben  gezien  ,  waar  op  den 
Dierenfchilder  ilemmiglyk  antwoorde,  Dat  zou  komen 
weezen.  Daar  op  vervolgde  den  Hospes,  en  vroeg;  Is 
myn  Heer  niet  een  Konftfcbilder  ?  Waar  op  Grif  repli- 

ceerde; Jet)  Heer  Kajlelein^  maar  een  Schilder  uit  dui- 
zent ,  die  aanneemt  om  een  Schildery ,  het  zy  een  Beere- 
of  Wildezwyns  jagt ,  benevens  de  Honden ,  Lucht ,  voor- 
en  acbtergront ,  te  Schilderen  op  een  doek  van  vyf  a  zes 
voeten  in  de  hoogte ,  en  acht  a  negen  voeten  in  de  breete, 

ap 
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op  te  Schilderen ,  eer  dat  den  vaardig  ft  e  Timmerman  uw 
raam  daar  toe  zal  konnen  fchaaven  en  opmaken.  Een 
Brouwer  die  daar  tegenwoordig,  en  eengroot  Liefheb- 

ber was  van  Schilderyen ,  vroeg  hem  tegens  wanneer 
dat  hy  zulks  zou  willen  beginnen  ?  Waarop  hy  antwoor- 
de,  dat  hy  dat  Mirakel 's  anderendaags  kon  zien,  mits 
dat  hy  hem  doek,  verf,  palet  en  penceelen  wilde  befchik- 
ken  tegens  's  anderendaags  de  klokke  negen  uuren ,  en 
dat  hy  hem  dan  dat  ftuk  ,  wiens  waarde  hy  aan  zyn 
difcretie  ftelde,  gelisfÓQ  te  betalen,  Den  Brouwer  floeg 
hemde  koop  toe,  zonder  eenig  nabedenken,  gaf  hem 
zyn  adres ,  en  daar  op  dronk  Grif  zyn  twede  Fles ,  be- 

taalde zyn  gelag,  en  ging  wandelen.  Het  gantfche  Ge- 
zelfchap  lachte  hartiglyk  na  zyn  vertrek ,  zo  wegens  zyn 
ongemene  toetakeling,  als  over  dat  zot  voorgeven,  en 
daar gefchieden  verfcheide  weddingfchappen , dat  hy  zou, 
of  niet  zou  opdagen. 

Maar  den  Brouwer  ftont  verbaaft  te  kyken,  precies  na 
het  klokllagvan  negen  uuren,  toen  een  van  zyn  knegts 

hem  zei,  dat  'er  een  Spanjaart  beneden  in  het  Zyfalet 
na  hem  ftont  te  wachten  ,  die  voorgaf  hem  noodzake- 
lyk  te  moeten  fpreken.  Waar  op  den  Baas  hem  ging  op- 

wachten. Is  het  nu  alles  kant  en  klaar  om  te  beginnen , 
vroeg  den  buitenfporigen  Konftenaar?  en  den  Brouwer 

antwoorde,  dat  'er  weinig  aan  mankeerde!  en  indien  hy 
een  kopje  koffy  of  een  glaasje  brandewyn  met  hem  ge- 

liefde te  drinken ,  en  een  pyp  tabak  te  roken  ,  dat  'er 
binnen  die  tyd  alle  de  nodige  materiaalen  zouden  we- 

zen. Grif  die  zeer  gezeggelyk  was  op  een  nodiging 
van  eeten,  drinken  en  tabak-roken,  klom  na  boven,  en 
zette  zich,  zonder  eenige  ceremoniën  te  maken,  op 
een  ftoel  by  het  vuur;  en  onder wyl  dat  den  Brouwer  den 
Timmerman  met  de  fchaaf  bank ,  benevens  de  Schilder- . 

M  3  gereed» 
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gereedfchappen ,  en  doek  en  Verwen  beval  te  halen ,  had 
die  knaap  al  een  pyp  by  de  kop  gevat  >  en  zat  20  fmake- 
lyk ,  en  zo  vry  als  of  hy  in  zyn  eigen  Huis  was ,  te  ro- 

ken.   Binnen  een  groot  uur  was  'er  alles  op  de  kamer 
wat  'er  verëifcht  wierd  om  te  konnen  Schilderen ,  en  on- 
dertusfchen  dat  de  Timmerman  zyn  fchaafbank  toeftelde, 
bereide  den  Schilder  zyn  palet ,  fpykerde  den  doek  te- 
gens  de  muur,  en  daar  op  viel  den  Konftenaar,  en  den 
Ambachtsman  aan  het  Schaven,  en  aan  het  Schilderen. 
De  Hiftorie  zegt ,    dat  den  vaardige  Grif  zyn  Wilde- 
zwyns-jagt,  benevens  vyf  of  zes  Honden,  en  alles  dat 
'er  by  behoorde ,  had  Opgefchildert  een  groot  half  uur 
te  voren  eer  dat  den  Timmerman  zyn  Spieraam  was 
opgemaakt,  dat  den  eerfle  daar  op  het  palet  en  de  pen- 
ceelen  neêrlei,  en  als  een  Stentor  fchreeuwde,  Kom  bo- 

ven Brouwer ,  ik  heb  het  fpel  gewonnen !  Den  Brouwer 
kwam  daar  op  na  boven  Huiven,  bekeek  het  Jagtfluk, 
dat  hem  wel  beviel ,  na  de  tyd  die  'er  op  was  beileed , 
wierp  dartig  Ryksdaalders  op  een  tafeltje ,  en  fprak ,  Zie 
daar  Spanjaart ,  die  Penningen  zyn  tot  uw  dien/I ,  alhoe- 

wel f  chi  el  yk  gewonnen  !  Den  Schilder  ftak  eerfl  het  Geld 
in  de  zak,  bedankte  den  Brouwer,  en  ging  henen  ftry- 
ken. 

Naderhant  ftak  hy  het  konftpenceel  in  't  riet ,  en  wiert 
een  konftkoper,  in  welke  qualiteit  wy  hem  hebben  ge- 
kent  binnen  Antwerpen,  daar  hy  zomtyds  zo  een  leven 
hielt  met  zwetfen,  ploeten,  vloeken  en  liegen,  dat  men 

de  ftemmen  der  Afüagers  niet  kon  horen ,  die  van  's  ge- 
lyken  de  Botbieders  niet  konden  verflaan,  zynde  alles  in 
een  algemeene  verwarring-  Maar  die  Konitkoopman- 
fchap  avanceerde  gelyk  als  het  Kameryks  Kongres.  Grif 
had  noch  krediet,  noch  gereed  geld,  en  was  daarenbo- 

ven altoos  met  den  bek  in  't  nat,  of  met  de  tong  in  zyn 

Buur- 
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Buurmans  vaarwater,  waar  door  hy  zich  zo  veele  Vrien- 
den maakte  als  'er  op  de  punt  van  een  Spaarifche  Hei- 

baart  konde  dansfen.    Hy  verkorte  dan  de  Konftkoop- 
manfchap,  om  een  Makelaar  in  konft  te  worden;  doch 

dewyl  'er  niet  veel  te  Negotieeren  viel,  moeft  den  ar- 
men Makelaar ,  in  üqq  van  in  een  twee  fcheliings  Ordi- 

naris ,  op  de  Antwerpfche  Vellen  in  de  Zon  gaan  zitten 
fpyzen ,  zo  dat  hy  ruim  zo  flerk  hongerde  als  de  Spaan- 
fche  bezetting  in  Duc  d'Albas  Kafteel.    Wy  lieten  hem 
in  die  behoeftige  omftandigheden ,  en  dachten  zo  veel 
aan  Grif  als  of  hy  noch  geboren  ftont  te  v/orden,  toen 

wy  hem  in  's  Hartogenbofch  op  het  onvoorzienfte  op  'c 
lyf  liepen ,  zynde  hy  toen  wederom  vervelt  in  een  Verf- 

;  verkoper.     Hy  had  ook  op  die  tyd  een  aardige  Schildery 
;  by  hem,  verbeeldende  het  Concilie  van  Trente,  gefchil- 
:  dert  by  Henry  met  de  Bïes^  die  gewoon  was  een  Uiltje 
I  te  zetten  tot  zyn  Schildermerk. 

Eenige  jaren  daar  na  trok  ik  met  'er  Woon  na  Brusfel , 
f  zegt  den  Schryver  van  deze  Boekdelen,  en  aldaar  hoor- 
;  de  ik  gevalliglyk  fpreken  van  eene  Gr//,  die  zy  zeiden , 
dat  zyn  woord  had  gepasfeert  om  een  Ampt  te  bezorgen 

;  aan  een  zeker  Perfoon  die  hy  noemden.     Ik  vroeg  daar 
vop,  waar  dat  dien  Grif  woonde?  En  na  dat  zy  my  het 
adres  hadden  gegeven  van  zyn  Logement,  zynde  in  een 

Herberg,  ging  ik  hem  's  anderendaags  bezoeken.    Hy 
was  gezeten  in  een  klein  Somerhuisje, en  las  in  een  Boek 
dat  ik  naderhand  bevond  Damhouders  Praktyk  te  zyn, 
ook  fcheen  hy  zo  ingefpannen  te  zyn  op  die  leezing ,  dat 
hy  my  niet  eens  zag  inkomen.     Eindelyk  kwam  hy  als 
.een  twede  Knipperdolling  uit  dien  droom  opfchieten ,  en 
my  ziende,  fchreeuwde  hy  uit,  Wat  Duivel!  Campo> 

mag  ik  dan  nergens  zyn ,  of  moetje  ''er  ook  komen  ?  Ik 
vroeg  hem ,  waar  in  dat  thans  zyn  beroep  beftont?  en 

hy 
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hy  repliceerde,//:  ben  een  Prokureur geworden ,  enfpring 
de  Boeren  by  met  raad  en  daad*>  en  daarenboven  voor- 

zie ik  vee  Ie  Luiden  met  Ampten^  inpartibus  infidelium^ 
van  welke  Ampten  zy  omtrent  zulke  zivaare  lnkomjlen 
trekken ,  als  of  zy  op  Kantoren  geftelt  waren  die  niet  be- 

talen. Daar  op  verhaalde  hy  my,  dat  hy  aan  onder- 
fcheide  ligtgelovigen  Ampten  beloofde  te  bezorgen  ,  die 
hem  op  die  hoop  trakteerden,  en  ook  wel  eenige  Pata- 
kons  verftrekten  tot  erkentenis-penningen ,  welke  Per- 
fonen  hy  met  een  praatje  wift  op  te  houden.  Ook  was 
hy  zedert  eenige  tyd  Getrouwt  met  een  Boerinne,  wiens 
Ouders,  zo  hy  voorgaf,  hem  van  Kaas  en  Melk  ver- 

zorgden ,  en  de  omleggende  Boeren  in  de  kap  hadden 
geftoken  aangaande  zyn  Praktyk  in  de  Rechten,  dewel- 

ke hem  dan  Eijers,  Hoenders  en  Moeskruiden  bragten, 
dewelke  hy  dan  verruilde  tegens  andere  Levensbehoef- 
tens.  Om  kort  te  gaan,  ik  zag,  dat  het  noch  denzelve 
Grif  was ,  vergenoegt ,  of  fchoon  behoeftig ,  die  zich 
verïlandiglyk  bediende  van  de  zwakheden  zyner  tydge- 
noten,  en  liever  alles  wilde  beproeven,  als  te  Schilde- 
ren. 

N.    VERVOORT. 

TS  een  zeer  verdieniïig  Landfchapfchilder ,  die  zich  op- 
houd tot  Brusfel ,  doch  of  hy  aldaar  ofte  elders  is  ge- 

boren konnen  wy  niet  zeggen.  Hy  heeft  een  fchoqne 
vrolyke  manier,  tekent  zyn  bomen  konftiglyk  en  f  laat 
zyne  bladers  weliglyk,  dewelke  hy  warm  koloreert,  daar 
veele  Landfchapfchilders  dezelve  bar  Schilderen,  als  of 
zy  opSpitzbergen  waren  gekonterfyt,  na  Scheurbuik  he- 

lende Lepelbladen.     Ook  fpaart  hy  geen  ultramaryn  aan 

zyne 
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zyne  luchten,  dat  een  groote  welftant  geeft,  die  'zich 
geheel  anders  vertonen  dan  of  zy  met  Smalt  of  Berlyns- 
blaauw  waren  gefchildert.  In  de  Abdy  van  Diligem, 
buiten  Brusfel ,  hangt  een  fchoon  kabinetftukje  van  dien 
Konftfchilder ,  dat  tot  een  dubbelde  getuigen  van  ons 
gezegden  kan  verftrekken. 

N.    KAPUYNS, 

IS  geboren  te  Brusfel ,  welke  Stad  met  een  groote  me^ 
nigte  van  zyne  welgefchilderde  bloemftukken  pronkt. 

Die  Bloemfchilder  had  eene  fchoone  vlakke  manier,  en 
als  hy  het  leven  gebruikte  ,  kon  men  zeggen  zonder 

eenige  tegenfpraak ,  dat  'er  maar  een  klein  getal  Bloem- 
fchilders  by  hem  mogte  worden  vergeleken.  Zyne  witte 
en  gelderfche  Rozen,  Tulpen  en  Anemonien,  en  inzon- 
derheit  de  roode  Provintie-rozen ,  fchilderde  hy  verwon- 
derlyk ,  ook  waren  de  groene  bladers ,  en  voornamelyk 
de  papaver-  en  diftel-bladen  breed  behandelt  en  wel  ge- 
koloreert ,  om  groene  bladers  te  Schilderen ,  wy  verftaan 
daar  door  natuurlyk  te  Schilderen  ,  is  aan  een  iegelyk 

,  niet  gegeven.  In  de  Kerk  van  O.  L.  Vrouw  tot  Brusfel 
hangt  of  ftaat  een  fraaije  bloemkrans ,  door  de  konftryke 
hana  van  dien  Bloemkonflenaar  gemaalt ,  gevat  in  de 

Lyft  van  een  Altaar ,  en  in  't  midden  geftoffeert  met 
een  Madona  benevens  eenige  Engeltjes.  Doch  een  ze- 

ker Fabrikeur  op  de  Vlaamfche  Steenweg ,  tot  Brusfel , 
heeft  een  groote  Kamer ,  behangen  met  de  alderbefle 
Bloemtafereelen  van  dien  Konftenaar ,  die  hem  dezelve 

'wift  af  te  pynigen  in  de  uiterfle  verlegendheit ,  welke 
verlegendheit  echter  niet  langer  duurde  als  van  primo 
January ,  tot  aan  ultimo  December. 
Vierde  Deel.  N  N.FAU- 
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N.    FAUCHIER, 
Was  den  Zoon  van  een  verdienftig  Konftenaar,  ge~ 

boren  tot  Bergen-op-Zoom ,  die  by  zyn  Vader 
onderweien  wiert  in  de  Teken-  en  Schilder-konft  ,  en 
onder  die  leertucht  trefFelyk  vorderden,  en  noch  grooter 
Meefler  zou  2yn  geworden ,  by  aldien  hy  geen  grooter 
tal  grilzieke  luimen  had  gehad,  als  't  hoorden. 

In  den  beginne  Schilderde  hy  levensgroote  Beelden  > 
Riftorie-  en  Zolder-flukken ,  graauwe  en  ook  marmer- 
fteene  Mans-  en  Vrouwen-beelden ,  ook  aardige  Kindert- 

jes in  welgekoleurde  nisfen ,  en  alzulke  grootfche  Ordon- 
aantien,  die  dep  Konftfchilder  eer  en  geld  geven.  Na- 

der* 
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derhant  verliet  hy  die  manier  en  fchilderde  kleine  fluk- 
ken,  verbeeldende  Kraamkamers,  Hoerhuizen,  Herber- 

gen ,  Maskerades  ,  en  diergelyken  ,  op  de  wyze  van 
JansfenS)  Metzu,  en  Bi/et ,  doch  minder  in  Konft,  ge- 
volglyk  minder  in  waarde.  Toen  wederom  viel  hy  op 
de  Bloemen;  maar  dat  fpel  miskraamde  in  de  geboorte , 
ook  zal  men  onder  de  hondert  Hiftoriefchilders  'er  nau- 
welyks  een  vinden  die  in  die  ftyl  zal  reüsfeeren  ,  want 

I  de  beeldenfchilders  konnen  de  doorfchynentheid  van  die 
Lentefchatteii,  of  de  fnelheit  des  Penceels  daar  toe  ver- 
ëifcht,  niet  achterhalen.  Doch  ten  laatflen  begaf  hy 
zich  tot  het  Schilderen  van  Tapyten  in  Lymverf,  en  die 
onderneming  gelukte ,  dewelke  hem  veel  geld  zou  heb- 

ben doen  winnen ,  by  aldien  hy  zich  lang  in  eene  Stad 
had  konnen  ophouden.  Maar  dat  gequikzilvert  humeur 
was  al  te  vlug  om  zich  in  de  Smeltkroes  van  eene  plaats 
te  laten  befluiten,  die  moeft  reizen  en  rosfen,  die  ver- 

anderde van  Fortuin  gelyk  als  een  Franfchman  changeert 
van  Maitres,  die  liep  dat  geene  opzoeken,  dat  hy  reeds 
had  gevonden ,  en  pas  hier  of  daar  met  zyn  Familie  ge- 

zeten zynde ,  en  zich  Vrienden  gemaakt ,  en  beftelde 
Schilderyen  gekregen  hebbende,  brak  hy  zyn  Huishou- 

ding op  om  elders  die  gelukken  te  gaan  opzoeken. 
Waarlyk  het  was  een  groot  jammer  in  die  Konftenaar, 

die  Hout  tekende,  kloek  ordonneerde,  vaardig  fchilder- 
de ,  en  verftands  genoeg  had  om  het  goud  te  fchiften 

uit  het  roodkoper,  doch  wiens  zinnen  meeftentyds  zo 
verftrooit  waren  als  een  Bibliotheek ,  waar  door  hy  op  niets 
minder  zyn  gedachten  liet  fpeelen  als  op  het  Schilderen. 
Hy  kwam  eens  in  het  Koffyhuis  van  den  gewezen 

Willem  vander  Hoeven ,  in  de  Kalverflraat  tot  Amfler- 
dam,  in  welk  Koffyhuis  hem  niemant  kende,  en  hy  ge- 
volglyk  met  niemant  kon  gaan  zitten  papegaaijen.    On- 

N  2  der- 
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dertusfchen  vroeg  een  van  't  gezelfchap  aan  een  Heer 
die  nevens  hem  zat ,  wanneer  dat  hy  zyn  groot  Perfpek- 
tiefzou  laten  Schilderen?  En  dewyl  die  voorgaf  niemant 
te  kennen  die  het  na  zyn  zin  zou  doen ,  fchoot  Fauchier 

'er  tusfchen  in ,  en  fprak ,  Dat  zal  ik  doen ,  zo  het  met 
uw  believen  is,  Myn  Heer,  en  daarenboven  zal  ik  uw 
niet  lang  met  het  Jlilet  van  het  Konjlpenceel  in  den  buik 
laten  lopen ,  maar  het  Perfpektief  opfchiïderen  in  minder 
tyd  als  een  ander  het  kan  aanleggen  en  tekenen.  Dien  Heer 

vatte  hem  fluks  by  't  woord ,  en  verzogt  hem  om  daags 
daar  aan  tegens  de  klok  van  acht  aan  zyn  huis  te  willen 

komen,  omdat,  zo  hy 't  goedvond,  te  beginnen.  Den oude  Willem  vander  Hoeven,  die  een  Liefhebber  was 

in  zyn  ziel  van  de  adelyke  Schilderkonfl,  flapte  'er  's  an- 
derendaags ook  na  toe  om  dat  fpel  eens  te  kyken ,  en  hy 

heeft  ons  meer  dan  eens  plegtiglyk  verklaart,  dat  men 
geen  oog  kon  houden  op  Fauchier s  Konftpenceelen ,  de 
Lucht  en  Wolken  dreeven  van  zyne  handen ,  de  Bomen 
groeiden  en  bloeiden  zonder  dat  men  tyd  had  om  te  zien 
op  wat  voor  een  wyze  die  voortkwamen  ,  en  het  Per- 

fpektief ftont  zo  vaft  na  de  regels  der  Bouwkunde  ge- 
plant ,  en  was  met  zo  veel  oordeel  behandelt,  dat  de 

aanfchouwers  malkanderen  verdomt  aankeken  als  zo  vee- 
Ie  verfteende  beelden. 

Eenmaal  Schilderde  dien  Konftenaar  een  groot  Zolder- 
fluk,  toen  den  befaamde  Romein  de  Hooghe,  verzelt  met 
eenige  andere  Liefhebbers ,  dat  Huk  eens  kwam  opne- 

men. Na  dat  Romein  'er  eenige  ogenblikken  op  had 
ftaan  fpekuleeren ,  keerde  hy  zich  om  na  zyn  Gezelfchap*  j 
en  fprak,  met  een  groote  rodomantade,  Zo  een  Zolder- 

fluk  neem  ik  aan  op  te  Schilderen  en  volkomentlyk  te  voU  ' 
tooijen  binnen  een  Week ,  met  de  beenen  gelaar  ft ,  den  de- 

gen op  zy ,  en  den  mantel  om  de  ooren*    Die  fchimp  kon 

Fan- 
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Fauchier  niet  verkroppen  ,  want  hy  was  zo  kort  van 
ftof  als  een  welbeflaage  wafel ;  des  hy  fluks  repliceerde  , 
Zouje  ]er  ook  iets  anders  op  fchilderen  als  Spaanfche  Ka- 
(leien )  want  dien  gemantelden  opfchik  geijkt  wel  na  de 
Madridfche  Vleeshouwers  ,  die  met  den  mantel  om  de  neus, 
en  met  de  Jlokaad  en  de  ponjaart  op  zy  hun  uitgeteerde 
fchonken  en  bonken  Jl aan  te  kappen  ƒ  Of  heb  je  mogelyk  ze- 

den eenige  tyd  leer  en  tekenen,  vervolgde  Fauchier,  if 
armoede ,  dat  je  hier  zo  den  gebraden  haan  komt  fpeelen  , 
als  of  de  Duivel  je  Over  groot  e  vaar  was  ?  Ook  benje  god- 

deloos genoeg  om  uw  over  dat  Jlamhuis  te  mogen  beroemen! 
Daar,  Kaerell  is  een  half  blad  papier  en  een  pot  loot  spen  , 
ordonneert  daar  een  beeld  op  na  jou  welgevallen ,  onder - 

wyl  zal  ik  ''er  drie   ordonneer  e  l  Dat  verwyt  kon  den 
hoogen  Romeinfche  Geeft  op  zyn  beurt  ook  niet  opfte- 
ken  3  te  meer ,  daar  hy  20  verachtelyk  wiert  behandelt  in 
het  byzyn  van  zyne  gemeenzame  Vrienden ,  des  greep 
hy  het  papier  3  maakte  zich  vaardig,  en  die  twee  Kon- 
ftenaars  vielen  aan  het  ordonneeren.  Na  een  korte  poos, 
onderftel  eens  een  quartier  uurs ,  zei  Romein  de  Hooghe 
dat  hy  klaar  was  met  zyn  Tekening,  en  N.  Fauchier  zei 
het  zelfde;  en  daar  op  wierden  de  konftlievende  Lief- 

hebbers verzogt  om  te  oordeelen  over  die  Tekeningen. 
Romeins  Tekening  beftont  in  een  Flora,  met  een  in  de 
verkorting  ftompe  Tronie,  op  de  manier  van  Goltjiusy 
en  Fauchier  had  Vertumnus,  Pomona  en  Flora  geordon- 
neert,  flout,  vaft,  doch,  gelyk  als  men  dat  maklyk  kan 
begrypen,  niet  al  te  uitvoeriglyk  getekent;  waar  op  de 
Konftkenners  na  een  korte  vifie  van  fhikken,  den  Lau- 

werkransder Overwinning  aan  den  konftryken  Fauchier 
onpartydiglyk  toeweezen. 

Na  lang  ge  tobt  te  hebben,,  viel  hy'neêr  in  Ysfelftein,. een  Vryfleedje ,  daar  het  geen  fchande  is  Arm  te  zyn,. 

Na  de- 
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dewyl  'er  geen  ryke  Fokkers  gevonden  worden;  en  al- 
daar hebben  wy  hem  leeren  kennen ,  zynde  hy  op  die 

tyd  verwart  in  het  fchilderen  van  Tapyten,  dewelke  hy 
wonderlyk  fraai  fchilderde  in  navolging  van  de  gemeene 
Tapyten,  en  konftiglyk  floffeerde  met  jagende  Heeren 
en  Dames ,  met  allerhande  zo  uitheemfche  als  inlandfche 
Vogels,  Bloemen,  Kruiden,  en  andere  geraden,  waar 
mee  hy  wel  geld  won ,  zynde  hy  genoegzaam  daar  van 
den  Uitvinder;  doch  hy  vergenoegde  zich  daar  niet  mee, 
en  moeft  van  ordonnantie  veranderen.  In  flée  dan  van 

vrolyke  Landfchappen ,  benevens  die  voornoemde  aan- 
genaame  voorwerpen  te  Schilderen,  bemaalde  hy  zyne 
Tapyten  met  levensgroote  Beelden ,  met  Chineefche  Ka* 
valkades ,  en  met  aan  het  oog  onaangename  Veldflageri 
en  Belegeringen,  dewelke  hy  zo  florflg  uitvoerde ,  dat 

'er  de  Liefhebbers  niet  aan  wilden  byten,  en  'er  om  gin- 
gen ftaan  lagchen  in  flee  van  die  te  pryzen.  Over  vyf 

jaren,  of  daar  omtrent,  verkogt  zyn  Zoon  Willem  Fau- 
chier  een  Kamerbehangzel  van  dat  laatfte  zoort  van  ge- 
fchilderde  Tapyten  in  de  Kolveniers  Doelen ,  op  die  tyd 
bewoont  by  Klaas  de  Ruiter  en  M.  van  Immerfeel,  zyne 
kuifche  Gemalinne.  Die  gefchilderde  Tapyten  verbeel- 

den de  glorieryke  Bataille  van  Hochfted,  en  het  gevan- 
gen nemen  van  den  Veldheer  der  Franfche ,  den  Maar- 

fchalk  van  Tallart,  zo  belachgelyk  van  ordonnantie,  en 
gekkelyk  gekoIoreert,en  zo  apokryf  van  uitvoering,  dat 
de  Konftkenners  niet  wiften  wat  'er  van  te  maken.  Maar 
het  opmerkelykfte  was ,  dat  hy  geen  eenen  Dooden  had 
gefchildert  in  die  bloedige  Bataiiie ,  en  dat  alle  de  Paar- 

den na  Windhonden ,  en  alle  de  Generaals ,  na  verfch  in 
de  Li  veryen  beftoke  Lakeyen,  gemodelt  fchenen  te  zyn, 
zynde  derzelver  Kleeders  gegalonneert  met  faaije  en 
gaarne,  in  flee  van  met  goude  en  zilvere  Pasfementen. 

Het 
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Het  overlyden,  of  liever  het  jammerlyk  laatfte  lot  van 
dien  Konftfchilder  is  alzo  woelig  geweeft  als  zyn  leven , 
want  om  zekere  affaires  tot  Amilerdam  gekomen  zynde  , 

viel  hy  op  een  duiftere  Avonftond  in  't  Water  en  Ver- 
dronk, dat  zonder  fpartelen  niet  zal  zyn  toegegaan  ;  en  daar 

heb  je  van  den  ongeruften  N.  Fauchier  het  woelend  einde. 

N.  VAN  BREDA  AL. 
IS  een  Antwerps  -  kind ,  een  Zoon  van  den  Kapitein 

der  Antwerpfche  Borgery,  die  zelfs  een  goed  Schil- 
der was  in  zyn  tyd ,  doch  die  het  Konflpenceel  verzaak- 
te, en  een  Borgers  Hopmans -ampt  kogt,  wel  verze- 

kert, dat  'er  zedert  de  grondlegging  van  Duc  d'Alba's 
Burgt  geene  Antwerpfche  Stads-Kapiteins  door  kruit  of 
loot  waren  gefneuvelt. 

Den  Zoon,  N.  van  Bredaal^  genoot  het  onderwys 
des  Vaders,  en  toen  hy  gevoelde  dat  zyn  e  flagpennen 
haar  volkomen  groei  hadden  gekregen ,  fnorde  hy  over 
na  Weenen ,  in  welke  Hoofdftad  des  Keizerryks  hy  zich 
haaft  bekent  maakte  door  zyne  wel  geordonneerde  Ba- 
taille-ftukken ,  waar  door  dien  Konftfchilder  zo  een  gro- 

ten opgang  maakte,  dat  den  Keizer  Leopold  luft  kreeg 
om  zyn  Konft  te  zien ,  dewelke  hem  zo  wonderlyk  be- 

viel dat  hy  aan  het  Hof  geraakte ,  daar  hy  veele  heerly- 
ke  Bataille-ftukken ,  Belegeringen,  en  alzulke  Adelyke 
bedryven  voor  dien  Vorft  en  tot  die  Majefteits  genoe- 

gen heeft  gefchildert.  Of  hy  noch  leeft ,  dan  of  hy 
overleden  is,  konnen  wy  niet  fchryven;  maar  dit  weten 

wy ,  dat  zyne  Konftftukken ,  zo  lang  als  'er  Konftken* 
,  ners  worden  gevonden,  nooit  zullen  fterven,  maar  tot 
dat  deze  Ondermaanfche  -  Vlakte  door  het  Vuur  vernie- 

tigt worta  zullen  leven  op  der  Konftüevenden  tonge. 

JACOB 
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JACOB     DE'VIT. IS  een  Amfteldammer  by  Geboorte,  zo  wy  menen  in 
't  laatft  der  vorige  Eeuw  ,  op  wiens  Geboorte  de 

Stad  zich  met  zo  veel  recht  mag  beroemen,  ten  opzicht 
van  zyn  Konft,  als  Delf  zich  beroemt  over  haren  Hïïgo 
de  Groot  wegens  zyn  Verftand;  en  by  een  waardiger 
voorwerp  konnen  wy  hem  niet  vergelyken.  Die  Konft- 
fchilder  leerde  de  beginzels  der  Tekenkonft  onder  de 

tucht  van  den  Konftfchilder  Albert  van  Spier 's;  en  het 
Schilderen  by  de  beroemde  Jacob  van  Hal,  waar  na  hy 
naderhant  zich  zei  ven  heeft  onderwezen ,  en  tot  een  zeke- 

ren trap  van  volmaaktheid  in  de  Schilderkonft  is  opge- 
klommen ,  die  maar  een  klein  getal  komt  te  bereiken. 

Zyn  Oom  was  een  groot  Koopman  in  Rinfche  Wy- 
nen  tot  Antwerpen ,  die  een  heerlyk  Konftkabinet  van 
de  alderberoemdfte  Konftfchilders  had  opgerecht ,  onder 
welke  heerlyke  Konfttafereelen  die  van  de  twee  weerga- 

loze Overvliegers  Pieter  Paulus  Rubens  ,  en  Anthony  van 
Dyk  ,  niet  waren  overgeflagen.  De  keus  van  onzen 
Hiftoriefchilder  viel  voornamelyk  op  de  Schilderyen  van 
Rubens ,  die  hy  met  een  byzondere  aandacht  kopieerde, 
en  zo  lang  en  met  zo  veel  indruk  kopieerde,  dat  alle  de 
Konftkenners  eenpariglyk  moeten  bekennen,  dat  hy  des- 
zelfs  Konft  had  ingezogen,  welk  getuigenis  hy  bekrach- 

tigt, ja  dagelyks  bekrachtigt  door  de  proef  van  zyne  Al- 
taar, Hiftorie,  Zolderftukken,  en  enkelde  Beelden. 

Het  zou  een  taak  zyn  boven  ons  vermogen,  om  alle 
heerlyke  Konftftukken  na  te  gaan  en  te  befchryven ,  de- 

welke hy  reeds  heeft  gefchildert,  en  noch  dagelyks  fchil- 
dert.  Maar  boven  al  behagen  ons  zyne  bekoorlyk  ge- 
fchilderde  Kindertjes  verwonderlyk,  in  dewelke  men  de 

ma- 



D  e  r    N  E  D  E  R  LA  NDERS,   ro?: 

manier  van  den  Prins  der  Hiftoriefchilders  Piet  er  Paulus 
Rubens,  zo  zonneklaar  ziet  doorftralen ,  dat  de  Nanee- 
ven  hem  onder  het  getal  van  deszelfs  Leerlingen  zullen 
plaatfen,  ten  zy  dat  de  leezing  van  onze  Levensbefchry- 
ving  der  Nederlandfche  Konftfchilders  en  Konftfchilde- 
resfen  dien  misilag  komt  te  fluiten.  Wy  hebben  een 
Altaarftuk  gezien ,  dat  de  Heilige  Familie  verbeelde  ,  ge- 
ordonneert  by  het  uitgeftrekt  begrip,  en  gefchildert  by 
de  konftryke  hand  van  dien  de  Wit,  dat  zo  na  kwam  by 
een  Konfttafereel  van  Rubens, als  eenig  flerffelyk  menfch 
het  uit  zyn  hoofd  zou  konnen  nabootfen.  Daar  en  bo- 

ven is  hy  een  weergaloos  Schilder  in  groote  Zolderftuk- 
ken,  dewelke  hy  zo  op  de  lyfl  als  op  de  vier  hoeken  ver- 

siert met  wel  gekoloreerde  graauwe  beelden ,  bloemen , 
zeefchulpen ,  en  andere  sieraden ,  dewelke  geen  gerin- 

ge welftand  geven  aan  zyne  fchoone  Zolderftukken. 
Ook  bootft  hy  het  wit  marmer  na  zo  konfliglyk  als  de  verf 
by  de  natuur  kan  komen ;  en  noch  onlangs  hebben  wy 
een  tamelyk  grooten  doek,  op  die  wyze  by  hem  gefchil- 

dert, gezien,  ftaande  in  het  Voorhuis  van  den  overle- 
den Heinsbergen,  op  den  hoek  van  de  Doelenftraat  tot 

Amfterdam,  welk  ftuk,  alhoewel  het  om  zo  te  fpreken, 
benadeelt  word  door  een  uit  wit  marmer  gebytelt  levens- 

groot BorAbeeld,  echter  vry  flout  zyn  rang  bedisputeert 
tegens  dien  nadeeligen  echten  nabuur.  Vorders  is  hy 
een  heerlyk  Tekenaar,  die  een  fchoone  manier  heeft, 
gelyk  als  wy  kunnen  getuigen,  die  een  Portefeuille  van 
zyne  met  rood  aarde  behandelde  Tekeningen  hebben  ge- 

zien aan  zyn  huis,  welke  Teekeningen  's Meefters  ver- 
dienden tegens  alle  gaande  en  komende  Konftfchilders 

zullen  en  konnen  verdedigen.  Daarenboven,  is  hy  zo 
vaardig  in  het  fchilderen,  (wy  hadden  dien  artykel,  die 
:Zo  wigtig  is  byna  vergeeten )  dat  hy  daar  in  niet  veel 

Vierde  deel.  O  be- 
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behoeft  toe  te  geeven  aan  den  in  vaardigheit  befaamden 
Italiaanfchen  Hiitoriefchilder  Pellegrino ,  ofte  aan  den  ge- 
weezen  Konflmaaler  Luca  Jordane^n  dat  is  geen  gemeen 
bewys  van  de  ongemeene  konftverdienften  eens  Schilders. 

Die  groote  Konftenaar  is  in  de  volle  kracht  van  zyn 
jeugd,  en  woonachtig  tot  Amfterdam ,  daar  wy  verho- 

pen dat  hy  noch  veele  jaaren  zal  wonen ,  want  zulke  on- 
gemeene geelten  behoorden  ons  bedunkens  een  langer 

levensloop  te  hebben,  als  zo  veele  ziellooze  en  alleenlyk 
uit  leem  en  aarde  geboetfeerde  ftervelingen  ,  die  hunne 
handen  wafTen  eer  dat  zy  gaan  middagmaal  houden ,  die 
zich  vol  drinken  eer  dat  zy  gaan  flapen,  en  die  voorts 
nergens  op  denken,  als  om  zich  dagelyks  te  bakeren  in 
de  zonnefchyn  van  een  zorgeloofe  weelde,  en  zich  on- 
ophoudelyk  om  en  t'ora  wentele  in  het  flyk  en  in  de modder  der  welluften. 

Den  Leezer  zal  ons  gelieven  te  verfchoonen ,  dat  wy 
op  de  jaaren  der  Konftfchilders  geen  acht  geeven ,  gelyk 
als  de  Kronykfchryvers,  dewelke  daar  in  evenwel  zo 
eenpaariglyk  akkordeeren ,  gelyk  als  twee  jonge  Pro- 

ponenten ,  die  hartnekkiglyk  eenige  punten  des  Gods- 
dienft  bedifputeeren ,  die  zy  geen  van  beiden  begrypen. 
Het  is  geen  zaak  van  het  uiterlte  belang,  dat  de  nakome- 

lingen behoeven  te  weeten ,  op  wat  jaar  dat  een  Schil- 
der heeft  geleeft,  de  eeuw  behoort  men  te  weten,  maar 

op  wat  wyze  dat  hy  heeft  geleeft,  wat  en  waar  in  hy 
heeft  gefchildert,  op  wat  voor  een  manier  hy  zyne  konfl- 
ftukken  behandelde  ,  wat  voor  avontuuren  hem  zyn 
te  vooren  gekomen,  zyne  goede  en  mindere  qualiteiten, 
vrolyk  of  droevig  humeur,  voor  of  tegenfpoeden,  na- 
tuurlyk  of  rampzalig  einde ,  en  alzulke  behoorlyke  om- 
flandigheden.  En  nu  wy  den  Leezer  ordentlyk  van  ons 
voornemen  hebben  gewaarfchouwt,  zullen  wy  daar  in 
voortgaan,  en  onzen  eigen  raad  opvolgen.  KOR- 
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KORNELIS   TROOST, 

Is  een  Amfterdammer  by  geboorte,  die  aldaar  verfcheeh 
op  den  8.  van  Wynmaand  in  den  jaare  duizent  zes 

hondert  zeven  en  negentig.  Hy  leerde  de  eerfte  begin- 
fels  der  Schilderkonft  by  den  Konflfchilder  A.  Boonen* 

-die  hy  noch  vederïoos  onthippelde,  docii  echter  de  konfl 
by  zich  zelfs  oeffende,  en  door  vleit,  geeft,  en  oplet- 
tendheit  een  braaf  Konflfchilder  is  geworden. 

Die  Konftenaar  is  eens  klaps  bekent  geworden ,  door 
het  Konterfyten  van  den  Konft-  en  Dichtlievende  Wil- 

lem vander  Hoeven,  die  oude  Standaart  van  Gent,  die 

voor  een  grooter  tal  Konterfytzelfchilders  heeft  geze- 
O  s  ten  9 
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ten,  als  ,de  geweeze  Gemalinne  van  den  willigen  koe- 

koek, Klaas  Molenwiek,  voetvallen  plagt  te  doen  voor 
Diones  poppenruiters.  Jk  wiert  benevens  meer  andere 
Konftbeminnaars  genood  om  dat  Konterfytzel  te  komen 
zien,  zegt  den  Schryver  van  deeze  bladen,  en  ik  wil 
gaarn  bekennen,  dat  ik  ten  hoogfte  my  verwonderde, 
zo  een  fchoon  Konterfytzel  te  zien  van  een  Perfoon,  van 
wien  geen  menfch  had  hooren  fpreeken.  Aanflonds  ver- 
fpreide  zich  dat  gerucht  door  het  machtig  Amfterdam, 

en  tot  1s  Konftenaars  geluk ,  wierden  de  qualiteiten  van 
dat  Portret  niet  vermindert,  maar  in  tegendeel  vermeer- 

derde die  door  de  gunflige  getuigenilTen  der  konfllieven- 
den,  waar  door  de  Geneesheeren  de  ooren  opftaken,  en 
hem  een  groot  ftuk  aanbeltelden ,  belïaande  uit  levens- 
groote  Konterfytzels  tot  de  voeten  toe  uit ,  verbeeldende* 
de  Stads  Geneesheeren  Bronkhorft,  van  Buren,  Haas- 
baart,  Pelkwyk  en  Zoomers,  welk  Konfttafereel  heer- 
lyk  uitviel  volgens  de  hoop  van  alle  zyne  goede  vrien- 

den. Daar  op  vloeiden  de  Konterfytzels  hem  toe  langs 
alle  kanten,  zo  dat  den  Konftfchilder  naauwelyks  wift  wat 
eerfl  aan  te  taften  >  tot  een  zichtbaar  bewys ,  dat  de  for- 

tuin van  een  man  veeltyds  begint  door  geringe  beginzels. 
Waarlyk ,  de  Konftkenners  moeten  ook  eenpaariglyk 

bekennen,  dat  dien  Konterfytzelfchilder  K.  Troofty  een 
zekere  bevallige  manier  heeft  in  zyne  Portretten  te  plaat- 
fen ,  te  kleeden ,  te  vervrolyken  met  geeftryke  by voeg- 
zels,  en  het  voornaamfte  van  die  perfoonen  zo  natuur- 
lyk  te  doen  gelyken  ,  dat  men  ,  mids  de  perfonagien 
kennende,  niet  behoeft  te  vragen;  wiens  Konterfytzel 
is  dat  ?  daarenboven  laat  hy  het  niet  beruften  by  de  kon- 

terfytzels, of  noch  zo  heerlyk  gepenfeelt,  maar  hy  or- 
donneert en  fchildert  ook  Hiftorieftukken,  zo  keven*- 

groov 
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groote  als  kleine  Beelden ,'  dewelke  de  Konftbeminnaars niet  minder  behagen ,  als  zyne  Portretten. 

Die  Konftfchilder  maalde  voor  zyn  coup  d*ejjai  gelyk 
als  de  Franfchen  dat  noemen  ,  of  anders  voor  zyn  eerfte 

proef  5  een  kamer 'leven sgroofe  Beelden  ,  verbeeldende de  bedekten  Minnehandel,  tinTchen  Eneas  en  Dido,  be- 
nevens het  ontydige  van  die  Princes,  die  al  te  fchielyk 

vuur  vatte  voor  Troyens  Balling  ,  die  gelyk  als  een 

Pranfch  Minnaar  haas  op  fpeelde  ,  na  'c  genot,  en  de 
poes  op  de  netels  liet  zitten.  Die  Hiftorie  ftukken  zyn 
al  vry  konftiglyk  geordonneert  en  gefloffeert  voor  een 
eerfte  beginzel,  doch  vry  minder  in  konft  en  in  ordon- 

nantie als  een  tweede  kamer,  dewelke  hy  heeft  gefchil- 
dert  voor  den  Wel  Ed.  Heere  Slicher  in  's  Gravenhage , 
welke  ftukken  zo  konflryk  geordonneert ,  zo  vriendelyk 
gekoloreert,  en  zo  aardiglyk  en  groots  zyn  behandelt, 
dat  het  een  luft  is  dezelve  te  befchouwen*  Noch  heeft 

hy  de  Gemalinne  van  dien  Heer  gekonterfyt  op  een  ta- 
melyk  groot  doek ,  benevens  drie  Kinders ,  levensgroo- 
te,  welk  ftuk  alleen  in  ftaat  is,  om  het  vermogen  van 
dien  konftryken  Kornelis  Trooft  in  bet  konterfyten  te 

betoonen.  En  zo  'er  noch  iemant  voor  twyfelaar  fpeelt 
wegens  het  geiykenis  geeven  aan  de  konterfytzels,  laat 
èÏQ  dat  heerlyk  ftuk  gaan  zien  van  de  Heeren  Doktoo- 
ren,  die  zo  natuurlyk  zyn  getroffen,  dat  het  ons  niet 
heugt  ooit  Portretten  te  hebben  gezien  die  beter  gely- 
ken.  En  om  het  kort  en  goed  te  maken  ,  laten  de 
nieuwsgierigen  het  Portret  van  den  Autheur  van  de  His- 

torie des  Pausdoms ,  Jakob  Campo  Weyerman^  befchou- 
,wen,  welke  prent  is  gefneden  na  het  gefchildert  Por- 

tretje van  dien  konftryken  Kornelis  Trooft ,  by  den  ver- 
dienftigen  plaatfnyder  Jakob  Houbraken  3  en  zodanig 

P  3  Se: 



ito  d  e.    S  C  H  I  LD  E  R  K  ON  S  T 

gelykt  aan  dien  Autheur,  als  de  twee  Soflas  op  elkan- 
der munten,  in  het  Blyfpel  van  Amphytrion,  gedicht 

by  den  Latynfchen  Poëet  Plautus  (#). 

N.     van     BREDA, 
Is  een  Antwerpenaar  by  geboorte,  gefprote  uit  de  al- 

daar beruchte  Schilderftam  der  Bredas ,  wiens  geboor- 
teftip  wy  niet  weten,  gevolglyk  niet  konnen  fchryven. 
Die  Konftenaar  volgt  de  manier  van  den  Fluweelen 
Breugel,  en  fchildert  konftryke  Landfchapjes ,  geftof- 
feert  met  na  de  kermis  reidende  Boeren  en  Boerinnen , 
en  alzulke  aangename  voorwerpen.  Maar  inzonderheit 
kopieert  hy  kabinetftukken  van  dien  konftryken  Breugel^ 
Zo  natuurlyk ,  dat  men  2e  maar  aan  een  zeker  porcelyn 
koloriet,  vervat  in  de  kopeyen  kan  onderfcheiden  van  de 

origineele  ftukken.  Wy  hebben  'er  eens  een  koppel  van 
gezien ,  ten  huize  van  een  zeker  hoedekramer  tot  Rot- 

terdam. Die  twee  kabinetftukjes  waren  zo  aardiglyk  ge- 
kopieert,  en  zo  konftiglyk  behandelt,  dat  de  Konftken- 
ners  moeften  belyden ,  dat  het  inderdaad  een  foort  van 

kettery  was,  zulke  aanmerkelyke  fommen  uit  te  fchie'- 
ten  voor  de  oorfpronkelyke  konftftukken ,  daar  men  der- 
zelver  kopeyen,  niet  minder  in  konft,  maar  later  van 
dagen  kon  bekomen  voor  onaanmerkelyke  fommen. 

Die  Konftfchilder  houd  zich  op  in  Londen ,  een  Stad 
die  altoos  geld  ten  beften  heeft  voor  verdienfrige  Schil- 

ders, onder  welk  tal  die  M.  van  Breda  forteert,  volgens 
de  beëedigde  getuigen  van  zyne  konftpenceeleh. 

KAREL 

(*)  Dcezcn  beroemden  Konftfchilder  overleed  volgens  de  aantee- 
keninir  van  J.  van  Gooi,  den  7.  Maart  1750.  U,  G.    ■ 
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KAREL  BORCHART  VOET. 

I s  geboren  te  Zwol,  in  het  jaar  duizent  zes  hondert zeventig  uit  een  aloud  gedacht,  reeds  berucht  in  de 
veertiende  eeuw,  en  inzonderheit  in  de  Stad  Yperen, 
en  uit  die  plaats  is  de  Familie  door  Holland,  Zeeland, 
OveryiTel,  en  in  andere  luchtftreeken  verfpreit  gewor- 
den. 

Die  Karel  leerde  de  Tekenkonft  by  zyn  oudile  Broe- 
der, als  toen  Borger meefter  te  Zwol,-  en  wiert  toen  by 

een  Schilder  bedelt,  om  de  Schilderkonft  machtig  te 
worden,  zynde  zyn  keus  inzonderheit  gevallen  op  het 
Konterfyten  van  Infeóten,  Bloemen,  Vruchten,  Land- 
fchappen ,  met  een  woord  ,  op  alle  de  nodige  weten- 
fchappen  en  eigenfchappen  om  Bloem-  en  Fruitftukken 
behoorlyk  te  ftoffeeren.  Hy  beyverde  die  vrolyke  konfl 
zo  vly tiglyk ,  dat  men  dag  op  dag  kon  zien ,  dat  hy 
daarin  toenam,  en  een  groot  Meefter  beloofde  te  zullen 
worden  in  't  veelkleurig  beroep ,  zo  dat  iemant  eens  aan 
zyn  Leermeefter  vroeg  op  een  half  dronken  avond ;  of 
hy  niet  vreesde  dat  den  jongen  Karel  Borchart  Voet, 
hem  met  Vr  tyd  in  V  licht  zou  lopen  ,  en  de  konjl kroon 
van  het  hoofd  Jleeken?  waar  op  hy  fluks  antwoorde ;  een 
goed  Pikeur  leerd  zyne  paarden  zo  wel  achteruit  als 
voorwaards  gaan.  Dat  kwaataardig  antwoort  wiert  aan 
onzen  Konflfchilder  overgebrieft,  die  daar  op  een  be- 
lluit  nam  van  den  Meefter  te  verzaken ,  en  de  wilde  Na- 

tuur tot  zyn  Maitres  te  verkiezen,  welke  keus  hem  zo 
wel  gelukte,  dat  hy  reeds  een  braaf  Bloemfchilder  was, 

'eer  dat  hy  noch  eens  zyne  manlyke  jaaren  had  bereikt, gelyk  als  wy  zullen  aantoonen. 

Op 
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Op  zyn  negentiende  jaar  trat  hy  in  dienft,  en  wiert 
Hoffchilder  by  Mylord  Portland ,  den  beruchte  Gimfte- 
lirig  van  Willem  den  Derde,  Koning  van  Groot  Brit- 
tanje,  en  dat  op  een  goed  jaarlyks  traktement,  jaarlyks 
prompt  betaalt,  20  dat  hy  minder  achterftallen  had  te 
eiflchen  ,  als  de  gemeene  Spaanfche  Bezetting  in  het 
Hongerfort  van  het  Spaansgezint  Antwerpen.  Ook  on- 

derwees hy  de  Adelyke  Jonkers  en  Frelles  van  dien  gro- 
ten Staatsman  in  de  Tekenkonft,  en  ftak  jaarlyks  te- 

gens  den  Herfft ,  in  het  gezelfchap  van  dien  Lord  naar 
Engelant,  enkeerde  dan  in  de  Lente  weer  naar  Hollant, 
daar  hy  zich  dan  geduurende  de  Zomer  onthield  op 

Zorgvliet ,  buiten  's  Gravenhage ,  en  zeer  fchoone 
Bloem-  en  Vruchtafereelen  fchilderde  voor  die  Excel- 
lentie. 

De  deugdzame  Princes  Maria ,  Koninginne  van  En- 
gelant, Schotlant  en  Yrlant,  vroeg  hem  eenige  maan- 

den voor  haar  overlyden,  of  hy  haar  Hoffchilder  wilde. 
worden ,  op  een  fortabel  jaarlyks  traktement  van  achtien 
hondert  guldens?  zynde  die  fom  gelyk  aan  de  jaarlykfe 
wedde  van  haar  Majefteits  Architek  J.  Marot ,  waar 
hy  blymoediglyk  op  antwoorde;  dat  die  vraag  het  zelf' 
de  was  ah  of  men  aan  een  krank  menfcb  vroeg  of  hy  wel 
gezont  wilde  worden ,  over  welk  aardig  antwoord,  die 
Vorftin  gulhartiglyk  ging  zitten  lagchen.  Doch  gelyk 

als  wy  reeds  in  't  vocrbygaan  hebben  aangeraakt  ,  de 
korts  daar  op  volgende  dood  ftremde  haar  Majefteits 
voorneemen,  en  des  Bloemfchilders  fortuin. 

OndertufTchen  volharde  hy  in  den  dienft  van  den  Har- 
tog  van  Portlant,  en  befchilderde  twaalf  doeken  dewel- 

ke de  twaalf  Saifoenen  van 't  jaar  verbeelden,  met  alle  de 
Bloemen ,  Vruchten  en  Kruiden  die  ieder  maand  voort- 

brengt ,  op  welke  ftükken  hy  eenige  gezigten  te  pas  viCl 

te'
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te  brengen  van  die  beruchte,  en  zo  door  den  Dichter 

Jakob  Kats,  als  door  andere  Dichters  bezongen  Buiten- 
plaats Zorgvliet,  gelegen  aan  de  reiweg  na  Scheven-in- 

gen.  Die  Tafereelen  wierden  geplaatft  in  een  galery 
van  Milord  Portlands  fchoon  Paleis  in  't  Voorhout  in 
'sGravenhage,  daar  zy  met  veel  lof  wierden  befchouwt 
by  de  Standsperfoonen  en  Konftkenners. 

In  dien  fchoonen  Lufthof  Zorgvliet ,  won  hy  een 
Bloem,  eene  Juffrou,  van  den  Berg,  tot  zyn  getrouwe 
hulpmaat,  wiens  Broeder  noch  regeerent  Borgermeefter 
is  tot  Zwol,  en  hy  befloot  om  na  het  voltrekken  van 
zyn  Huwelyk  het  Hof  te  verlaten,  dewyl  hy  wegens  dat 
Huwelyk  in  ongenade  was  geraakt  by  Milord  ,  doch 
wiert  in  dat  beiluit  tegengefproken  en  wederhouden, 
door  zyn  groote  Meceen ,  den  Heer  de  Marees. 

Daar  is  maar  een  klein  getal  van  zyne  Bloemtaferee- 
len  in  Holland  ,    en  die  beruften  in  de  Oranjezaal  van 

het  Huis  in  't  Bofch,  op  het  Huis  te  Dieren ,  op  het  Loo, 

''  enz.     Wy  hebben  twee  ftukjes  gezien  ,   gefchildert  by dien  Konltfchilder,  aan  het  huis  van  Sieur  Kouwenberg, 

Stads  Verwer  binnen  's  Hartogenbofch ,  zynde  het  eene 
een  ftx  wel  gekoloreert   en   welbehandelt  Bloemftukje, 

i  en  de  wedergaa  een  tafereeltje  van  uitheemfche  Bloemen 
en  Vruchten,    en  meer  Konftftukken  is  nooit  gebeurt,, 
ergens  te  hebben  gezien ,  gefchildert  by  dien  Konftfchil- 
der  Kar  el  Borcbart  Voet.     Hy  verloor  zyn  jaarlyks  pen» 
fioen,  door  het  overlyden  van  Zyne  Majefteit  Willem 
den  Derde ,  en  dewyl  hy  en  zyn  konfl  genoegzaam  on- 
bekent  waaren  in  de  Nederlanden,  en  dat  'er  niemant 
graag  was  om  eenige  Schilderyen  te  kopen ,  in  den  voor- 
in gaande  langduurigen  Oorlog  van  de  Geallieerden  tegen s 

•  Vrankryk,  voorzagen  hem  zyne  vrienden  met  een  Komies- 

ampt  tot'  Dordrecht,  in  welke  Stad  hy  zich  t'federt  heeft Vierde  deel.  P  moe- 
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moeten  ophouden.  Hy  fchildert  noch  dagelyks,  en 
verbraft  of  verzwelgt  zyne  ledige  uuren  niet ,  gelyk.  als 
veele  Komiefen,  die  wy  hebben  gekent  tot  Breda,  en 

in  'sHartogenbofch,  dewelke  nooit  geen  ruft  noch  duur 
hadden ,  voor  dat  zy  zo  vol  waren  gezogen  als  zeefpon- 
fen,  het  geen  ons  meer  als  eens  heeft  doen  wenfchen, 
om  die  Meiïïeurs  te  zien  uitparffen ,  gelyk  als  zy.  de  ar- 

me Baroneys  en  Meyerys  Boeren  uitparften  ,  dewelke 
uitgeteert  en  zo  zwart  als  Schallebyters,  by  gebrek  van 
allerhande  levensbehoeftens,  echter  altoos  voor  die  Sou«- 
vereine  Komies-vorften  moeften  verfcheinen  ,  beladen 
met  gefchenken. 

Onder  anderen  volhart  hy  noch  dagelyks  in  het  vol- 
tooijen  van  een  zeker  werk,  dat  hy  aan  Koning  Wil- 

lem had  toegedacht,  beftaande  in  de  afbeeldzels  van  al- 
lerhande Ruspen ,  Torren ,  Vlindertjes ,  Popjes ,  enz. 

benevens  een  daar  op  toegepafte  befchryving,  welk  werk 

wy  wenfchen  te  zien  uitkomen  by  's  Konltfchilders  lee- 
ven  (#). 

N.    v  a  n    e   c   K. 

Die  Konftenaar  was  een  geboren  Edelman  en  Bor* 
germeefter  van  den  Adel,  die  ter  waerelt  kwam 

totBruffel,  en  die  die  vermakelyke  Refidentie  Stad  der 
Gouverneurs  en  Gouvernantes  van  de  thans  Keizerlyke 

Ne- 
(*)  Deze  loffelyke  en  beroemde  Bloem-  en  Konftfchilder,  over- 

leed 1745.  'c  Is  te  hopen  dat  zyn  brave  en  waardige  Zoon,  thans 
beroemd  door  zyn  Schilderkundige  en  Godvruchtige  Gedichten,  na 
zvn  eigen  werk  over  de  Torren ,  ons  ook  dit  zyns  Vaders  mede  dee- lé.    Ü.  G. 
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Nederlanden  ,  heeft  verrykt  met  zeer  fchoone  Bloem- 
en Fruittafereelen.  Die  verdienflige  Konflfchilder  be- 
zat een  zuiver ,  fnel  en  dartel  penceel ,  en  bediende  zich 

altoos  van  het  leven  in  de  Lente ,  Zomer  en  Herft ,  en 
des  Winters  fchilderde  hy  na  modellen,  dewelke  hy  na 
Flora  en  Pomonas  fchatten  had  gekonterfyt ,  zonder 
zich  met  de  inbeelding  of  net  gedrukte  prenten  te  be- 

helpen ,  gelyk  als  de  meefte  BrufTelfche  en  Antwerpfche 
Bloem-  en  Fruite  fchilders. 
Wy  hebben  nergens  eenige  konftfchilderyen  van  dien 

Adelyken  Konflenaar  ontmoet  als  tot  BrufTel ,  waar  van 
wy  geene  andere  reden  weten  te  geven,  als  dat  dezel- 
ven  aldaar  zo  geacht  en  zo  ge  wilt  zyn,  dat  de  Bruffel- 
fche  Konftbeminnaars ,  die  voor  geen  geld  willen  over- 

leveren, gelyk  als  de  gefproete  Schotten  hun  Heer  en 
Koning  overleverden.  Den  Tapiiïier  Leniers,  woon- 

achtig tot  Bruffel  aan  de  Turfzinne,  bezit  de  alderbefle 
Bloem-  en  Fruitftukken  van  dien  verdienfligen  Borger- 
germeefler ,  die  ons  ooit  zyn  voorgekomen.  Onder  an- 

deren hangen  'er  in  het  huis  van  dien  Tapytmanufaktu- 
rier  vier  Konftfchilderyen  ,  waar  op  alle  de  Bloemen, 
Vruchten,  en  Moeskruiden  gekonterfyt  flaan,  dewelke 
de  vier  Saifoenen  uitleveren.  Het  is  een  goed  aardspa- 
radys  voor  een  Konftkenner,  alle  die  wonderen  te  be- 
fchouwen,  dewyl  die  Konfttafereelen  de  proef  hebben 
uitgedaan  van  de  aldernaauwkeurigfte  navorfching,  en 
geen  eenig  Menfch  tot  op  den  dag  van  heden  ,  heeft 

konnen  zeggen,  veel  min  bewyzen ,  dat  'er  eenige 
bekende  Bloemen,  Vruchten,  of  Moeskruiden  by  dien 

Konftfchilder  zyn  overgeüagen  of  vergeten.  Zo  'er  er- 
.gens  een  Konftbeminnaar  is,  die  deze  ftukken  gelieve 
te  zien  of  te  kopen ,  het  eerfte  en  het  laatfte  is  tot  zyn 
dienft,  en  wy  geloven  dat  hy  zich  die  Koopmanfchap 

P  2  niet 

I 
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niet  zal  beklagen  ,  devvyl  den  Sieur  Leniers,  dezelve 
voor  de  helft  van  de  waarde  ons  heeft  aangeboden  te 
willen  afftaan,  doch  niet  op  zyn  Konitkopers  van  Djk, 
de  eene  helft  gereed  geld,  en  de  overige  hek  in  Schilde- 

ryen 
Op  een  zekere  tyd  zat  dien  Heer  Borgermeefter  in  het 

gezelfchap  van  zes  a  zeven  Bmflelfche  Edelluiden ,  en 

dewyl  'er  gevalliglyk  een  woort  wiert  gerept  over  de 
Schilderkonft ,  nam  een  Edelman ,  die  zo  vet  was  als 
een  hand  vol  zeewater,  het  woord  op,  om  dien  Adely- 
ken  Konftfchilder  een  fcheut  onder  water  te  geven.  Hy 
zei  dan  grimlachgende  op  eene  onaangenaame  wyze, 
dat  hy  zich  boogt jk.  verwonderde  van  brave  Edelluiden 
te  zien ,  dien  een  tuigwerkeljk  beroep  volgden  ,  in  Jlee 
van  den  Adel  onbevlekt  te  houden ,  in  alle  deelen ;  en  hy 

voegde  'er  by,  dat  het  lieffelyker  was  te  ruiken  na  den 
reuk  des  velds  als  een  Ejau,  dan  na  de  verwen  te  /lin- 

ken als  een  Apelles.  Den  Adelyken  Konftfchilder  zag 
aanftonds,  op  wie  dat  die  fchimpfeheut  was  aangelegt, 
derhalve  nam  hy  het  zwaard  op  tot  verdediging  van  de 

Schilderkonft,  en  hy  ant'woorde  ftemmiglyk;  dat  gelyk 
als  het  beter  was  te  trouwen  als  te  branden ,  het  ook  vry 
eer  Ijker  was  te  jchilderen  als  een  naar/lig  Konflenaar , 

dan  te  bedelen  als  een  luy  Edelman,  gelyk  ''er  ons  noch 
dagelyks  aan  boord  komen.  Lomperds  zjn  altoos  Konft- 
bejehimpers  ,  en  indien  wj  zo  wel  verzekert  waar  en , 
dat  je  had  geleezen ,  als  datje  kond  leezen ,  zouden  wy 

uw  verfcheide  Koningen ,  Voïjlen ,  en  hooge  Standsperfoo- 
nen  konnen  aanwyzcn ,  dewelke  zich  niet  hebben  ge- 
fchaamt ,  die  Jdelyke  Kon/t  te  oe ff  enen,  ook  hebben  zy 
die  Konftfchilders  vcradelt ,  die  langs  hun  geboorte  zo 
min  recht  hadden  om  een  open  Helm  boven  hun  Wapen- 

schild te  voeren ,  als  om  des  Pauzen  driedubbelde  Myter, 

°P, 
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op  hun  hoofd  te  dragen.  Rn  wat  den  reuk  des  vclds  be- 
ten,gt,  (vervolgde  hy)  wy  geloven  vaflelyk ,  dat  Efau 

geen  haazen  op  Kor  hoenders  zou  hebben  lopen  [chie  ten  als 
een  lanterfant  ,  indien  hy  hen  had  konnen  jcbilderen  als 

een  Konjlenaar ,  ook  bleek  zyn  overvloed  in  het  verrui- 
len van  zyn  Geboorterecht  tegens  een  Jchotel  met  linzen. 

Ben  reuk  des  velds  waaid  zo  gezwint  af\  daar  den  reuk. 
der  armoede  zo  getrouwlyk  aankleeft ,  dat  ik  geenzins 

twyfely  of  men  zou  tegens  dat  de  Konjlenaar s  en  de  Ka- 
nonnikken  na  hunne  Ordinarijfen  trappen ,  om  lekker lyk 
te  eeten  en  te  drinken ,  veele  Adelyke  Efaus  op  de  Brus- 

felfche  flraaten  konnen  oplopen ,  die  gewilliglyk  een  door- 
lugtig  quartier  van  hunne  JVapenfchilden  zouden  willen* 
verruilen ,  tegens  een  half  dozyn  goede  maaltyden. 

Noch  hebben  wy  een  half  Bloemfchilder  gekent,  ins- 
gelyks  gebooren  tot  BrufleL,  genaamt: 

N.      W    Y     N     S. 

Wy  geloven  dat  dien  Konftenaar  niet  al  te  fterk 
overlopen  is  ge  weeft  van  Pleitzugtige  Heeren , 

Borgers  en  Boeren,  dewyl  zyn  tamelyk  groot  Huis  van 
ï  onder  tot  boven,  was  opgepropt  en  behangen,  met 
Bloemtafereelen  van  zyn  regtsgeleerde  hand ;  maar  het 
is  beter  de  waerelt  te  vermeerderen  met  fraaije  Konft- 
ftukken,  als  die  te  vervullen  met  verderfFelyke  Proceifen. 
De  manier  van  dien  Rechtsgeleerde  Bloemfchilder,  trok 
fterk  op  de  fchilderwyze  van  den  Bloemfchilder  Breugel, 
hier  en  daar  wat  hart-  en  fcyf,  inzonderheit  de  Tulpen , 
doch  dun  gekoloreert,  en  fix  en  zuiver  behandelt.  Wy 
hebben  hem  meer  dan  eens  gaan  bezoeken ,  en  hem 
bevonden  een  konftlievent  Heer  te  zyn,.  die  wonderlyk 

P  3  wel 
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wel  redeneerde  over  de  Schilderkonft ,  die  de  vreemde- 

lingen vriendelyk  ontring  volgens  de  BrufTelfche  wyze, 
en  die  den  naam  had  van  een  volkomen  eerlyk  man  te 
zyn ,  drie  eigenfchappen  dewelke  alle  Praktizyns  in  rech- 

ten zich  niet  zouden  willen,  konnen,  of  durven  aanma- 
tigen. Het  allerfchoonfte  Fruitftukje ,  gefchildert  by  de 

Konftryke  hand  van  den  beruchte  Jan  David  de  Heemy 
was  in  het  bezit  van  den  Advocaat  J.  JVjns ,  een  weer- 

galoos Kabinet-tafereeltje,  wiens  gelyken  wy  in  geene 
Konftkabinetten  hebben  ontmoet ,  en  vrezen  nooit  te 

ontmoeten.  Het  is  waar,  dat  hy  'er  een  groote  prys 
vooreifchte,  te  weten  zes  Hondert  Guldens?  gelyk  als 

den  's  Gravenhaagfche  Konftfchilder  en  Konftkoper  van 
Byk  zou  konnen  getuigen ;  doch  in  alle  gevalle ,  het  is 
geoorlooft,  en  het  ftaat  een  ieder  vry,  zo  veel  te  vor- 

deren voor  een  zaak  die  geen  waarde  heeft,  als  het  den 
Bezitter  zal  gelieven. 

N.     V   I    L  A    I    N, 

IS  een  goed  Konterfytzelfchilder  geweeft  in  het  hartje 
van  zyn  tyd ,  doch  thans  is  den  Konflenaar  oud ,  en 

dat  de  Penceliften  met  de  Jaren  verbeteren ,  zal  ons  nie» 
mand  wysmaken.  Hy  is,  zo  het  ons  voorltaat,  een  Rot- 

terdammer, altoos  hy  heeft  zich  aldaar  Jaren  en  Dagen, 
ja  tot  op  den  dag  van  heden  onthouden,  uitgezondert, 

dat  hy  zomtyds  eens  na  Breda,  'sHartogenbofch,  Heus- 
den,  Bergen  -  op  -  Zoom ,  en  in  Zeeland,  uitfnoof  om 
eenige  Konterfytzels  op  te  lopen;  en  dat  paft  een  Kon- 
terfyter  beter  als  den  Hiftoriefchilder.  Hy  trouwde  met 
de  Dochter  van  een  Koffyfchenker  van  Breda,  die  meer 
Kinders  bezat  als  Millioenen,   en  die  echter  zo  vrolyk 

gehu- 
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gehumeurt  was  als  een  kanarie  -  vogel  die  zyne  jongen 
teeld  in  de  Tirolfche  Gebergtens,  zonder  dat  hy  eens 
denkt  wie  dat  die  zal  voeden  en  huisvefting  geven.  Dat 
die  keus  nu  een  Schilders  keus  was,  is  zo  maklyk  te  be- 
grypen  als  dat  vyf  en  vier  ruim  zeven  is;  doch  het  Be- 

rouw flacht  het  Geld,  en  komt  veeltyds  te  laat,  en 

Als  't  bitter  Naberouw  de  vliezen  van  ons  oog, 
Zo  onmedoogent  rukt,  dan  kykt  men  wel  om  hoog 

Met  natte  blikken,  en  men  vloekt  op  Venus-kuuren, 
Dat  Kermis-nieuws,het  geen  den  Lyder  moet  bezuuren! 

In  't  vleefch  en  in  den  geeft  die  wel  een  fraai  gaaiken 
heeft  opgefnapt  in  Hymens-poppenkraam ,  doch  die  geen 
Eetens-  of  Drinkens -bakje  ryk  is  om  het  Vogeltje  te  kon- 
nen  fpyzen  of  laven ,  en  geen  Kooitje  bezit  om  het  te 
Logeeren.  Wat  Vilain  aangaat,  die  gedroeg,  en  ge- 

draagt zich  als  noch  in  die  keus  als  een  Galant  Man ,  en 
die  was  nooit  onledig  om  dees  of  geen  te  verdubbelen 
door  zyn  Konterfytpenceel;  maar  den  flimften  artikel,, 
Konterfyten  is  geen  Hiftorie-fchikleren ,  Want  gelyk  als 
men  eerft  de  Dieven  dient  te  Vangen  eer  dat  men  die 
kan  Hangen ,  op  die  zelve  wyze  behoort  men  eerft  voor- 

:  werpen  te  hebben  eer  dat  men  die  kan  Konterfyten.  Hy 
was  dan,  tegens  wil  en  dank,  genoodzaakt  om  te  gaan 
wandelen,  welke  fpanzeering  meer  gezondheid  toebrengt 
aan  het  Ligchaam  ,  als  welzyn  aan  de  Huishouding ; 
maar  aan  onherftelbaare  zaken  valt  niet  te  tornen.  Den 

Konftkonterfyter  nam  dan  zyn  toevlugt,  tegens  de  ver- 
dovende Ziekte  de  ledigheit-,  aan  het  Huis  en  in  den 

/Tuin  van  den  Bredaafchen  Xeuxis  Kuningham,  en  al- 
daar verorberde  hy  de  dierbaare  Levens -uuren  in  naar- 

ftiglyk  te  Dammen,  en  in  onverzaad  Tabak  te  roken , 
zonderr 
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ronder  van  tyd  tot  tyd  het  Bredaas  Huisbrouwers  -  bier 
te  verbeten,  dat  zo  dorftftillende  is,  dat  een  fatzoenly- 
ke  Borger  doorgaans  de  Kan  in  de  Linker-  en  het  Glas 
in  de  Rechter -hand  heeft  om  den  Dorft  te  kontrami- - 
neren. 

Maar,  gelyk  als  wy  alvorens  hebben  gezegt,hy  Dam- 

de nooit  als  'er  occafie  was  van  te  konnen  Schilderen, 
gelyk  als  hy  daar,  in  onze  groote  jeugd,  alle  de  hooge 
Officieren,  den  Overften,  Lieutenant- Kolonel,  Majoor, 
Kolonel  en  de  Kapiteins,  van  het  tot  Breda  in  Garnizoen 
leggend  Regiment,  Konterfyten ,  welke  alle  te  zamen 
by  uitnemendheit  waren  voldaan ,  en  den  Konterfytzel- 
fchilder,  noch  boven  het  bedongen  Loon,  met  een  ry- 
Jcelyk  prefent  befchonken.  Ook  ftaat  het  ons  wel  voor, 
want  ons  geheugen  is  noch  zo  fix  als  een  Pifloolflot  van 
Penterman  ,  dat  hy  een  tweede  Regiment  Infanterie 
heeft  Gekonterfyt  in  een  van  de  nabuurige  Frontier -fte- 
den ,  doch  hoe  en  waar  konnen  wy  niet  zeggen.  Ook 
Konterfyte  hy,  eenmaal  in  onze  tegenwoordigheid,  den 
Ritmee/ter  Rendring,  benevens  Mevrouwe  zyne  Gema- 

lin, beide  de  Portretten  ten  eerften  opgefchildert,  doch 
dewelke  des  niet  tegenftaande  verwonderlyk  wel  getrof- 

fen ,  en  meefterlyk  waren  behandelt.  Ook  hangen  in 
Breda  noch  onderfcheide  Konterfytzels  van  Heeren ,  Da- 

mes ,  jonge  Juffers ,  brave  Borgers ,  enz. ,  by  hem  ge- 
fchildert,  welke  Portretten  's  Konftenaars  Naam  niet  Be- 
fchamen.  Ook  Schilderde  hy  een  geruime  tyd  op  een 
Slot ,  genaamt  Honingen  ,  buiten  Rotterdam  ,  op  die 
tyd  bewoond  by  een  Heer  wiens  Dochter  Trouwde  aan 
«den  Zoon  van  den  Heer  Speelman ,  Opperhoofd  van  In- 

dien, daar  hy  wel  was  gezien,  en  zyn  Fortuin  kon  heb-  , 
ben  gemaakt,  had  he:  noodlot  hem  niet  gedwarsboomt, 
want  hy  was  in  zyn  Jeugd  en  in  het  aankomen  van  zyn 

Man- 
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Manbaarheid  een  van  de  welgemaaktfte  en  fraaifle  Mans- 
perfonen  waar  op  ooit  een  rype  Juffer  het  oog  liet  val- 

len. Tegenwoordig  is  hyoud,  en  door  een  geftadige 
zorg  afgeflooft,  en  Schildert  Hiftorieflukjes  al  vry  aar- 

dig voor  een  Konflfchilder  die  20  laat  in  die  ftyl  is  ge- 
yallen  ,  en  vry  beter  getekent  en  gekoloreert  als  die 
van  zommige  Hiftoriefchilders  ,  dewelke  wy  gemaklyk. 
tot  Amfterdam  zouden  konnen  belopen  tusfchen  de 
Utrechtfche-  en  Haarlemfche- Stadspoorten.  Hy  heeft 
een  Zoon ,  dien  hy  optrok  in  de  Konft ,  en  waarfchyn- 
lyk .  een  braaf  Konftfchilder  ftont  te  worden  ,  was  hy 
niet  te  vroeg  gebuitelt  in  den  openftaande  Vyver  des 
Huwelyks,  een  ongeluk,  en  by  wylen  een  geluk  voor 
veele  ongegoede  aankomende  Konftenaars. 

Veel  meer  weten  wy  niet  te  zeggen  van  dien  Konter- 
fytzelfchilder  ,  dan  dat  hy  een  Man  is  die  zyne  Jaren 
noch  wonderlyk  wel  droeg  ten  tyde  der  dolle  Aktiehan- 
del ,  die  zyne  omflandigheden  manmoediglyk  goed- 

maakt door  zyn  moed  ,  en  die  een  vrolyk  humeur  be- 
waard in  een  zwak  Ligchaam,  ondermynt  door  een  ge^ 

ftadige  zorg  voor  het  Huisbeftuur  ,  en  door  een  reeks 
van,  voor  zyn  beroep,  ongefladige  Jaren. 

COENRAAD  ROEPEL. 

IS  een  Hagenaar ,  geboren  in  het  Jaar  Duizent  zes  Hon- 
dert  Agt-en-Zeventig ,  zynde  zyn  Vader  in  dat  Hol- 

lands-Eden Kaflelein  ,  en  hy  een  braaf  Bloemfchilder. 
Wy  hebben  niet  veele  Bloemtafereelen  gezien  van  den 
Konflfchilder  Koepel ;  het  eerde  by  den  füperfynen  Ja- 

panner Konflkoper  Barth;  het  tweede  aan  het  Huis,  of 
liever  in  den  Tuin  van  dien  Bloemfchilder  5  en  dan  noch 
,    Vierde  Deel.  Q.  een 
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een  koppel  aan  het  Hof  van  den  Gouverneur  van  Breda, 
den  Prins  van  Hesfen.  Daar  wy  thans  van  fpreken  ,  is 
ruim  een  dozyn  Jaren  geleden  ,  binnen  welke  lange  reeks 
een  jong  Konftenaar  merkelyk  kan  verbeteren ,  en  in 
Kond  toenemen ;  alhoewel  wy  bekennen  dat  hy  op  die 
tyd  alreeds  voor  een  goed  en  ver  boven  het  gemeen  ver- 
dienftig  Bloemfchilder  kon  doorgaan ;  zynde  hy  op  de- 
ze  tyd  berucht  voor  een  van  Nederlands  aldervermaard- 
fle  Bloemiften. 
Wy  hebben  hem  eenmaal  bezogt  in  zyn  Tuin ,  in  een 

Laan  van  de  's  Gravenhaagfche  Nieuwe  Uitlegging  ,  in 
welke  Tuin  hy  eenige  fraaije  Appartementen  had  om  in 
te  konnen  Schilderen,  en  die  Bloeuien  dewelke  hem  het 
Saifoen  uitleverde ,  kors  vars  by  der  hand  te  hebben  om 
die  te  konterfyten.     Hy  toonde  ons  onder  meer  andere 
Konfttafereelen  een  Bloempot,  gefchildert,  zo  hy  voor- 

gaf ,  voor  den  konftlievenden  Prins  Eugeen  ,  in  wel- 
ke zich   verfcheide   Schoone  na  het  Leven  gefchilderde 

Bloemen  vertoonden.     Onder  meer  andere  Lentefchat- 
ten  had  hy  een  zeer  fchoone  Baget-  tulp  daar  in  gefchil- 

dert ,   die  verwonderlyk  kondig  ,  dun  ,  meefterachtig  , 
en  uitvoerig  was  behandelt,  doch  die  zich  noch  vry  zo 
heerlyk  zou  hebben  vertoond  by  aldien  hy  aan  dien  ko- 

ning der  bloemen  een  voet  deels  meer  had  gegeven, wel- 
ke over  't  hoofdziening  hy  gulhartiglyk  bekende  op  on- 
ze vrypoftige  aanmerking.     De  overige  Bloemen  waren 

niet  minder  kondiglyk  behandelt  als  de  Tulp,  de  witte, 
foode,  geele  en  Gelderfche  Rozen  waren  dun  gekolo- 
reert,  welgetekent,  en  vry  flout  behandelt,  het  groen 
was  natuurlyk  gekoloreert ,   de  goude  Roos  wonderlyk 
fraai  verbeeld;  met  een  woord,  dat  Bloemtafereel  be- 

haagde zo  wel  aan  de  Onkundigen ,  als  aan  de  Kond- 
kenners,  daar  in  gelyk  aan  een  overfchoone  jonge  Da- 

me y 



der    NEDERLANDERS.  123 

me  3  die  met  al  ommers  zo  veel  graagte  enoogenlufl;  wort 
begaapt  by  een  party  Dommekrachts,  en  ftruifgroene 
Moffen,  als  by  een  uitgekipt  getal  van  doorziende 
Schoonheidkundigen.  (  *  } 

GERARD  MELDER. 

▼  S  een  Amfterdammer  by  geboorte  ,  die  aldaar  de  aller- 
eerfte  ongeltoorts  befchouwde  langs  het  kelderlicht  der 

Menfch  wording,  op  het  Jaar  Duizend  zes  Hondert  Drie- 
en  Negentig.     Hy  zukkelde  wat  in  den  beginne  ,   ten 
delen  door  gebrek  aan  onderwys  van  een  braaf  Konft- 
fchilder,  want  hoe  voordelig  de  Natuur,  en  hoe  vlug  het 

/Begrip  ook  mag  zyn  in  een  aankomend  Konftfchilder , 
I  echter  zyn  die  beiden,  om  een  goede  aanleiding,  beno- 

digt.     Of  hy  van  te  voren  heeft  gefchildert  in  Olieverf 
1  konnen  wy  niet  zeggen ;  doch  dat  hy  op  den  dag  van 
I  heden  een  verdienftig  Miniatuurfchilder  is ,  kan  niemand 
:  ontkennen.     Voorleede  Jaar  hebben  wy  een  koppel  Ve- 
nusjes  gezien,  aan  het  Huis  van  dien  Konftenaar,  ge- 

1  fchildert  op  het  Ivoor,  doch  niet  voltooid,  welke  Kabi- 
i  netftukjes  ons  beter  bevielen  als  de  Prulkonterfytzeltjes 
«van  den  in  Rotterdam  ploeterenden  Zwitfcher,  die  al- 

daar met  den  Titel  van  Hopman  loopt,  om  dat  hy  eer- 
tyds  een  Luitenants  Partizaan  heeft  gevoert  in  tyde  van 
Vreede.     Vorders  weten  wy  niet  meer  te  fchryven  van 
dien  Miniatuurfchiider ,  als  dat  hy  een  naarftig  Jongman 
is ,  die  een  grooter  tal  muilen  verfly t  op  zyn  kantoor- 
ftoof  voor  zyn  Schilder-lesfenaar,  dan  hy  fchoenen  ver- 

brand 

(*)  Hv  was  een  gse4  en  zuinig  Man,  en  Overleed  in  'sHage 
1748.  U.  G. 

o  2 
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brand  voor  een  Piramidaal- vuur  van  een  Wynhuis- haard, 
en  zulk  zoort  van  jonge  Konftenaars  kormen  het  verder 
brengen  als  die  Natbalzen  die  Sc.  Lukas  matige  Konft 
dagelyks  met  een  onherftelbaar  Tydverlies  lopen  opzoe- 

ken in  Koffyhuizen  en  in  Herbergen  ( *  ). 

GASPAR   NETSCHER. 

Berifping  is  het  gemaklykfte  zoort  van  Verftand,  by- 
na  elke  kleine  Geeft  is  bequaam  om  een  groote  Ver- 

diende te  befchimpen ,  en  in  het  zelve  deze  en  geene 
feilen  te  ontdekken ,  omtrent  en  op  die  wyze ,  gelyk  als 
de  Starrenbefchouwers  quanfuis  veele  vlekken  en  fproe- 
ten  hebben  ontdekt  in  de  Tronie  van  de  zilvere  Maan. 
Waarlyk,  Heeren  Muggenzifters !  het  Verftand  is  een 
byfter  fcherp  Werktuig,  een  gevaarlyk  Inftrument  in  de 
handen  van  een  vergalt  Schryver,  waar  mee  hy  fnyd  en 
kerft  na  zyn  welgevallen.  Doch  tot  het  uithouwen  en 
bytelen  van  een  overfchoon  Stokbeeld,  en  tot  het  kon- 
ftiglyk  befchaven  van  een  onberispelyk  Beeld,  word  te 
gelyk  veel  konft,  oordeel  en  behendigheit  verèifcht.  Een 
klein  Verftand,  en  een  groote  Quaadaardigheit,  konnen 
een  Schryver  gerieven  met  een  uitgeftrekt  Hekelfchrift  j 
maar  de  grootfte  blyk  van  een  echt  Verftand  beftaat 
voornamelyk  in  dit  punt ,  van  het  Verdienftige  te  pry- 
zen  na  behooren.  De  Verdienften  der  Opperkonftfchil- 
ders  te  verheffen  na  derzelver  innerlyke  waardy ,  is  een 
onderneming  van  geen  gering  belang.  Want  alhoewel 
de  Itoffe  overvloeijende  is  om  te  konnen  bewerken,  ech- 

ter 
C*)  O.  Melder  Trouwde  in  Amfteldam,  en  Vertrok  in  1736".  niet 

'et  Woon  na  Utrecht.  U,  G. 
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ter  komt  het  aan  op  een  oordeelkundige  verkiezing ;  en 
ter  plaats  alwaar  het  Voorwerp  groot  en  heerlyk  is ,  komt 
een  Schry ver  veeltyds  te  zinken  onder  deszelfs  waardig- 
heit. 

Gafpar  Netfcher  ̂   dat  onflerflyk  Toorts-licht  van  de 
Schilderkonft ,  is  gebooren  tot  Heidelberg,  een  Stad  zo 
befaamt  wegens  deszelfs  byfter  groot  Wynvat,  gelyk  als 
de  Heerlykheid  van  Dinter  is  vermaart  wegens  de  Ge- 

(boorte  van  de  lange  Griet,  een  Vrouwsperfoon  van  een 

Reusachtige  Ligchaams-geflalte,  Gebendnaamt  de  Lan- 
ge Griet  van  Dinter.  Gafpar  Netfcher  hdchonwdt  hQt 

eerfte  licht  tot  Heidelberg ,  in  den  Jaare  Duizent  zes 
Hondert  Negen-en-Dartig ,  zynde  zyn  Vadereen  Ves- 

tingbouwer ,  geboortig  van  Stutgard ,  en  Johan  Net- 
fcher  genaamt.  Die  Johan  Netfcher  verliet  zyn  Geboor- 
te-ftad,  beide  wegens  den  Oorlog  en  den  Hongersnoet, 
en  vertrok  zich  na  Heidelberg ,  alwaar  hy  Trouwde  met 
Elifabeth  Vetter,  de  Dochter  van  een  Regeerend  Borr 
germeefter  te  dier  f  laats.  Doch  dat  Huwelyk  wierd  be- 

raamt en  voltrokken  onder  een  ongelukkig  geftarnte, 
zynde  tegen s  den  zin  van  de  Vader  en  Grootvader  van 
de  Bruid ,  waar  door  dat  Paar  verviel  in  de  ongunfl:  der 
Ouders ;  veeltyds  de  voorboo  van  aanftaande  rampen  en 
deerlyke  gevolgen, 

Johan  Netfcher  Overleed  in  het  belle  faifoen  zyns  Le- 
vens, na  onderfcheide  Jaren  te  hebben  ge worftelt  met 

veele  Wereldfche  wederwaardigheden,  en  liet  zyne  on- 
gelukkige Weduwe  zitten ,  in  geene  voordeelige  omftan- 

digheden,  met  vier  Zonen  en  eene  Dochter.  Die  be- 
jammerlyke  Vrouw  geparll  door  den  moedwil  en  de  bal- 

dadigheid der  Krygsluiden ,  nam  de  Vlugt  na  een  ilerk 
Kafteel,  door  haare  vier  onnozele  Kinders  verzelt,  zyn- 

de Gafpar  den  jongde  van  die  vier  Wezen.    Doch  èïQ 

CL  3  ^eer" 
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deerlyke  Moeder  zag-  in  't  kort  haare  elenden  vermeer- 
deren, in  ftee  van  te  verminderen.  Die  vafte  Vefting 

wiert  Belegert,  en  zo  naauw  by  den  Vyand  ingefloten, 
dat  'er  den  minfte  Invoer  van  Levensmiddelen  niet  kon 
binnenkomen,  waar  door  de  gantfche  Bezetting,  korts 
daar  aan ,  verviel  in  een  algemeene  Hongersnoet.  Daar 
en  boven  wilde  den  Vyand  geen  oor  leenen  na  eenige 
billyke  voorflagen  van  overgeving  ,  maar  vorderde  die 
Sterkte  op  gena  en  ongena,  een  dodelyk  voorftel  voor 
de  Verhongerde  Bezetting.  Gedurende  dat  Beleg,  Stier- 

ven twee  Kinders  van  die  rampfpoedige  Weduwe  by  ge- 
brek van  Voedzel,  waar  op  zy  beiloot  de  Vlugt  te  on- 

dernemen met  haare  twee  overgeblevene  Kinders,  welk 
belluit  zy  ondernam ,  en  gelukkiglyk  volvoerde  by  de 
eerfte  gelegendheit. 

Zo  dra  was  die  Weduwe  van  Johan  Netfcher  niet  ge- 
raakt uit  die  doodelyke  Hongerburgt ,  of  zy  nam  den 

jongen  Gafpar  op  den  arm,  en  leide  het  Dochtertje  met 
de  hand ,  zonder  te  weten  werwaarcls  zy  zou  gaan  of 
voleinden.  Doch  den  Heere  ,  die  van  alle  Eeuwen  is 
ge  weeft  een  Vader  van  Weduwen  en  Weezen  ,  ver- 
flrekte  die ,,  by  alle  Menfchelyke  hulp  begevenen  ,  tot 
een  Gids,  en  geleide  de  Moeder  en  de  Kinders  tot  Aan> 
hem  in  volle  veiligheid.  Ook  wierden  zy  in  die  Stad 
ontfangen  met  opene  Armen  by  veele  medelydende  Per- 
fonen,  dewelke  dat  arm  en  ongelukkig  Huisgezin  op- 

beurden, en  die  deugdzame  Weduwe  de  hand  reikten 
om  haar  op  een  Eerlyke  wyze  te  konnen  geneeren. 

Zeker  Geneesheer,  genaamt  Tullekens,  een  Godvre- 
zen t,  Geleerd  en  Vermogend  Man  ,  kreeg  zin  in  den 

jongen  Gafpar ,  dis  niet  alleenlyk  fchoon  en  welgemaakt 
was  van  leeft,  maar  desgelyks  in  zyn  tedere  jaren  een 
doordringent  verftand  deet  blyken.     Uit  dien  hoofde  be- 

ftel- 
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flelde  die  Geneesheer  dien  Jongeling  op  de  Latynfche 
School  tot  Aarnhem,  ten  zynen  kofle,  gebint  om  hem 

I  te  bevorderen  tot  Geneesheer ;  maar  het  fchynt  dat  den 
Hemel  hem  had  voorfchikt  tot  een  verhevener  beroep. 
In  den  beginne  behartigde  den  jonge  Netjeher  zyne  La- 
tynfche  Schooloefeningen  tamelyk ;  maar  zynde  opge- 

klommen tot  in  het  derde  School ,  fprak  zyn  ingebooren 
luft  tot  de  Schilderkonft  een  gantfeh  andere  taal.  In  ftee 

van  het  Latynfche  Woordenboek  in  te  zien,  om  in  't 
zelve  de  verëifchte  woorden  op  te  zoeken  ,  bekrabbelde 
hy  het  Papier  met  koetjes,  kalfjes  en  hanenpoten,  tot 
de  witte  randen  zyner  Schoolboeken  inkluis.  Alhoewel 
nu  zyn  Onderwyzer  hem  dagelyks  de  pynlyke  verma- 

I  ning  van  de  Schoolplak  deed  ondergaan ,  flelde  zich  die 
,  jonge  Konflliefhebber  hóe  langs  hoe  meer  onverbeterlyk 
aan  op  dien  text ,  en  hy  getrooflé  zich  dat  zyn  handen 
opzwollen  als  poffertjes,  mits  dat  hy  kon  krabbelen  na 

[zyn  welgevallen. 
Den  vorensgemelde  Heer  Tuïlekens,  ziende,  dat  de 

Tekendrift  van  dien  jongen  Netfcher  zo  min  was  te  flui- 
ten door  de  Plak,  als  een  Wiskonflenaar  het  Gety  voor 

de  Willemflad  kan  floppen  met  zyn  Duim,  vierde  bot, 
als  een  befcheiden  Man,  aan  die  Schilder  zucht.     Gajpar 

Iwiert  dan  beflelt  by  een  Glazemaker  tot  Aarnhem,  een 
beroemt  Konftenaar  in  de  Fabryk  van  een  Lantaren 
en  een  Meloenkas;  doch  voor  het  overige  20  min,  als 
het  gros  onzer  hedendaagfclie  Graveerders  5  ervaren 
in  de  Tekenkonfl.  Die  Verglaasde  Battery  wierd  dan 
korts  daar  aan  afgekeurt,  en  den  jongen  Netfcher  toe- 

vertrouwt aan  het  onderwys  van  zeker  Schilder,  ge- 
naamt  Kojler ,  een  Konflenaar  al  immers  zo  berucht  om- 

trent het  Konterfyten  van  doode  Vogels,  gelyk  als  de 
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Kuft  van  Java  is  beroemd  wegens  haar  vruchtbaarheid  in 
levende  Aapen. 

Na  zich  aldaar  eenige  tyd  te  hebben  opgehouden ,  ge*, 
leide  hem  zyn  geluksgeftarnte  by  Gerard  Terburgh ,  een 
der  verdienftigfte  Schilders  zyner  Eeuw.  By  dien  Kon- 
ftenaar ,  die  te  zelver  tyd  Borgermeefter  was  te  Deven- 

ter ,  zag  onze  jonge  Ga/par  wat  anders  als  glaaze  Lan- 
tarens en  doode  Vogels,  zo  Exters  als  Bontekraaijen , 

waar  door  hy  zich  verbeelde  te  zyn  herplaatft  in  een  nieu- 
we Konftweereld.  Ook  vorderde  hy  zo  merkelyk ,  bin- 
nen 't  kort ,  dat  hy  genoegzaam  allerhande  voorwerpen 

aardiglyk  begon  te  Schilderen  na  het  Leven  ,  vooral , 
trof  hy  die  Perfonen  Meeflerlyk  de  welken  hy  kwam  te 
konterfyten.  Daar  en  boven  zag  hy  zynen  Meefter  de 
konftgreep  af  omtrent  het  Schilderen  van  wit  Zatyn , 
welk  flof  hy  vervolgens  met  goed  gevolg  te  pas  bragt 
op  zyne  byzondere  Konfttafereelen.  Die  konftgreep 
van  wit  Zatyn  te  Schilderen  op  eene  onnavolglyke  wy- 
ze,  is  hem  ook  altoos  bygebleven,  gelyk  als  zichtbaar- 
lyk  in  alle  de  by  hem  gefchilderde  Konterfytzels  van 
hooge  Standsperfonen ,  en  mindere  Perfonagien,  komt 
door  te  ftraalen. 

Na  dat  Ga/par  Netfcher  nu  was  vlug  geworden ,  en 
by  dien  voortreffelyken  Gerard  Terburgh  in  flaat  ge- 
bragt  om  te  konnen  vliegen  langs  het  behulp  zyner  eige- 

ne Konftvleugels,  vloog  hy  over  na  Holland, een  Lucht- 
flreek  beide  gezegent  met  Konftlievenden ,  en  met  Kon- 

tanten. Doch  het  fchynt  ons  toe,  dat  den  jonge  Konft- 
fchilder  het  Reizigers  Schietgebedeken  van  Sint  Juliaan 
averechts  had  opgezegt.  In  ftee  van  te  vallen  in  een 
van  honing  en  melk  overvloeijend  Konftlievend  Kanaiin, 
bewoont  by  edelmoedige  Schilder  konft- beminn  aars,  ver- 

viel 



der    NED  ER  L  A  N  D  E  R  S.     129 

viel  hy  in  het  dor  en  verzengt  Arabiën  der  onvergeefly- 
ke  Tafereelkopers,  die  peft  aller  aankomende  jonge  Konft- 
avanturiers.  Dat  Gefpuis  ontfing  hem  met  Hondsblik- 
ken  en  met  opene  Briazeefche  armen;  doch  min  om  hem 
te  koefteren,  als  wel  om  hem  te  verftikken,  de  gewoone 
troetelingen  dier  doodelyke  Konflharpyen. 

Na  dat  Ga/par  Netjeher  een  geruime  tyd  had  geroeit 
met  Sint  Lukas  konftriemen  op  die  Algerynfche  Moord - 
galeijen,  wiert  hy  dat  uitteerent  leven  wars.  Hy  fmaak- 
te,  by  Ondervinding,  dat  ten  trots  van  zyn  vlyt,  hy 
om  fchoon  Lynwaat  was  benodigt  in  de  Hondsdagen  , 
en  dat  hem  een  Mantel  ontbrak  in  de  felfte  Vorft ,  on- 
derwyl  dat  zyne  mindere  Medeüaven ,  jaar  uit  jaar  in , 
liepen  fcharrelen  ronder  Pollevyen  onder  hunne  Osfen- 
leere  Hoeven.  Hy  beiloot  derhalve  om  een  togt  te  on- 

dernemen na  het  Konftryk  Romen,  in  hoop  van  de  Luk- 
godes  aanvalliger  te  vinden  in  Romulus  -  burgt ,  welke 
hem  zo  Stiefmoederlyk  had  behandelt  in  Batos- erfdeel , 
en  in  Klaas  Borgers  graazige  klaverbeemden.  Hy  fineer- 

de derhalve  de  Reisftevels,  en  ging  Scheep  tot  Rotter- 
dam in  een  Vaartuig  beftemt  na  Bourdeaux,  een  beruch- 

te Stad  in  Gaskonjen.  Zyn  Patroon,  den  Heer  Tulle- 
kens,  had  dien  ongelukkigen  jongen  Konftenaar  een 
Brief  van  aanbeveling  verzorgt  aan  zyn  Neef,  den  Heer 
Neny,  een  voornaam  Koopman  te  Bourdeaux ,  om  door 
deszelfs  onderflant  zyn  Reis  te  vervorderen  langs  Vrank- 
ryk  na  Italiën;  doch  het  lot  had  het  tegendeel  beftemt. 

Te  Bourdeaux  wiert  hy  vriendelyk  by  dien  Koopman 
verwelkomt,  welke  hem  zyn  Huis  en  Tafel  aanbood, 
en  hem  daar  en  boven  de  gelegendheit  gaf  tot  het  Kon- 
terfyeen  van  eenige  voorname  Perfonen.  Gedurende 
zyn  verblyf  ten  huize  van  dien  Koopman,  wiert  Netfiher 
bekend  met  zekeren  Godyn ,  een  Wiskonftenaar  en  Fon- 

VlERDE   DEEL,  R  tein- 



i3o     de     SCHILDERKUNST 

teinmaker,  geboortig  van  Luik,  die  naderhant  vertrok 
na  Polen ,  en  aldaar  in  dienft  des  toen  ter  tyd  regeren- 
den  Konings  is  overleeden.  Die  Wiskonftenaar  had  een 
Dochter,  een  zeer  bevallig  Wicht,  welk  Lam  de  Remo- 
ra  was  dat  onzen  jongen  Konftfchilder  ftuite  en  weder- 
hielt  in  zyn  Romeinfchen-vaart.  Gafpar  Netfcber  Ver- 

liefde, Vryde  en  Trouwde  in  eenen  adem  ,  en  Verëenig- 
de  zich  met  die  Luikfche  Arethufa ,  op  den  Vyf-en-Twin- 
tigfte  van  de  Slachtmaanden  het  Jaar  Duizend  zes  Hon- 

dert  Negen  -  en  -  Vyflig ,  oud  zy'nde  Vier- en -Twintig 
Jaren. In  den  beginne  fcheen  Gafpar  Netfcber  gezint  om 
zich  in  ernft  te  ankeren  tot  Bourdeaux ,  welk  befluit  al 
mee  verydelde  door  zyn  overheerfchent  geftarnt.  Hy 
ondervont ,  dat  te  dier  plaats  den  Hervormden  Gods- 
dienft  hoe  langs  hoe  meer  wierd  gekortwiekt,  om  niet 
te  zeggen  geheelyk  onderdrukt;  weshalve  hy  befloot, 
beducht  voor  een  aanftaande  algemeene  Vervolging ,  en 
voor  een  Dragonders  hervorming,  (gedankt  zyn  des  we- 

gens de  Ignatiaanen)  van  met  zyn  Huisvrouw  en  een 
eenig  Kind ,  zyn  wyk  te  nemen  na  de  Nederlanden ,  die 
veilige  Toevlugt  voor  een  vervolgt  geweeten. 

Onder wyl  dat  die  Konftfchilder  zwanger  ging  met  die 
vooruitziende  gedachten ,  gebeurde  het  gevalliglyk ,  dat 
den  Heer  Marinus  de  Jeude,  toen  ter  tyd  Drosfaart  van 
den  Edelen  Hove  van  Holland,  zo  hier  als  gins,  eenige 
Konftftukjes  kwam  te  zien ,  by  Gafpar  Netfcber  gefchil- 
dert  gedurende  zyn  Slaverny  op  de  Galeijen  der  Hol- 
landfche  Konftkopers.  Den  Drosfaart ,  die  een  vry  die- 

per doorzigt  had  in  de  Altaars  -  geheimenisfen  der  Schil- 
derkonft  ,  als  die  baatzuchtige  Schilderykramers,  ftont 
verbaaft  te  ftaroogen  op  die  zeldzame  Konftgeftarntens. 
Die  Konftlievende  Marinus  de  Jeude  taalde  zo  lange  na 

dien 
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dien  weergaloozen  Konflenaar ,  tot  hem  elndelyk  wierd 
bericht  3  dat  hy  zich  onthielt  te  Bourdeaux,een  Stad  waar 
in  de  Kaftanien,  de  Efchalotten  en  de  Champignons  , 
greetiger  zyn  gewilt  als  Sint  Lukas  Konftkleinoden.  Na 
die  ontdekking  fchreef  die  voornoemde  Drosfaart  eenen 
beleefden  tütnodende  Brief  aan  Ga/par  Netfcher ,  met 
verdoek  en  aanbieding,  „  van  dat  Gaskons  Patmos  te 
„  begeven,  hoe  eer  hoe  liever,  en  over  te  ileken  na 
„  'sGravenhage  ,  alwaar  hy  zou  worden  verwelkomt 
„  met  klinkende  en  blinkende  Eerbewyzingen ,  by  zo- 
„  danige  Konfllievenden ,  dewelke  het  waare  Verdien- 
„  ftige  wilden  en  konden  fchatten  en  beloonen. 

Na  den  ontfangft  van  dat  vriendelyk  Schryvens,  be- 
gon Gafpar  Netfcher-  met  grooter  luft  en  begeerte  over 

te  hellen  na  de  Hollandfche  te  rug  Reis>  en  niet  zonder 
reden ,  want  ter  plaats  alwaar  het  Gulde  Vlies  beruft , 
is  het  verlangft  der  Argonauten.  Hy  fpoede  zich  dan 
na  de  Nederlanden ,  door  de  genade  des  Heeren ,  fcheut- 
vry  voor  alle  Geweetens  Onderzoek  en  voor  de  bittere 
Armoede ,  die  twee  deerlyke  plagen  des  Menfchdoms. 
Aldaar  gelukkiglyk  belant ,  Helde  hy  zich  ter  neer  met 

der  Woon  in  'sGravenhage,  dat  Eden  van  het  Vryge- 
vogten  Nederland.  Ook  deet  den  Heer  de  Jende  aan- 
ftonds  blyken ,  dat  hy  dien  Konftfcliilder  niet  derwaarts 
had  gelokt  door  Hooffch  Wy water,  dien  Nektar  der 

I  ligtgeloovige  dwazen ,  dewyl  hy  hem  ylings  alle  dien- 
.  Hen  bewees ,  overeenkomftig  met  de  beloften  van  een 
•  Woordhoudent  Man. 

Nochtans  geleek  het  maar  pasfelyk  te  willen  vlotten 

in  het  begin  van  zyn  overkomfr.  in  'sGravenhage,  want 
of  fchoonhy  eenige  keurlyke  Hiftorie-tafereelen  en  wei- 
getroffene  Konterfytzels  Schilderde,  echter  wierden  die 
konftjuweelen  rykelyker  geprezen  als  beloont.     Dat  de 

R  2  Fortuin 
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Fortuin  nu  fchielyk  den  Menfch  byfpringt,  en  hem  de 
behulpzame  hand  toereikt  in  zekere  ongelukkige  omftan- 
digheden,  onverhelpelyk  by  de  Reden  en  het  Oordeel, 
is  in  dien  Puikfchilder  gebleken.  Den  Heer  van  Sint  An- 
nelant  kwam  gevalliglyk  eenige  Stukjes  te  zien  van  dien 
grooten  Konftenaar,  welke  hem  zo  verwonderlyk  voor- 

kwamen ,  dat  hy  aanftonds  alle  zyne  Voorouders  liet 

konterfyten  in  't  klein,  uitmakende  een  byfter  groot  ge- 
tal van  onberispelyke  Konterfytzels.  Ga/par  Net jcber 

begon  daar  op  het  Konterfyten  te  befchouwen  als  een 
Goudmyn,  vry  ryker  van  Erts  als  de  Hiftoriefchilders- 
Myn ;  weshalve  hy  befloot  die  welgevende  ader  te  ver- 
volgen  ,  als  het  aldernaafte  hulpmiddel  tot  onderhoud 
van  een  talryk  Huisgezin.  Ook  oogften  die  braave  Kon- 

ftenaar te  gelyk  zo  veel  roem  als  voordeel  uit  dien  laatfte 

keus,  alzo  'er  byna  geene  aanzienlyke  Perfonen  over- 
kwamen in  's  Gravenhage ,  welke  niet  wierden  Gekon- 

terfyt  by  dat  onfeilbaar  Konftpenfeel.  Ja  geen  eenig 
Afgezant  der  Uitheemfche  Mogendheden  vertrok  uit  de 

verblyfplaats  van  's  Gravenhage ,  zonder  een  ofte  meer 
Konterfytzels,  by  Netfcher  gefchildert  mee  te  nemen, 

als  zo  veele  bewyzen  van  's  Mans  overheerlyke  Konft. 
Den  Afgezant  van  den  Koning  van  Portugal,  DonFran- 
cisko  de  Melo,  was  niet  voldaan  door  zyn  eigen  Kon- 
terfytzel  mee  te  voeren  uit  's  Gravenhage ,  maar  beval 
noch  onderfcheide  Konterfytzels  van  andere  Perfonen 
op  te  kopen  ten  duurfte;  alle  welken  naderhant  wier- 

den geplaatft  in  het  Konftkabinet-  van  den  Aardsbisfchop 
in  Lisfabon ,  de  Hoofdftad  van  dat  bovengenoemt  Ryk. 

Karel  den  Tweede ,  Koning  van  Groot  Brittanje ,~ 
bewoog  de  vier  hoofdftofFen  om  dien  roem  waarden  Gaf- 
par  te  doen  overkomen  in  Londen,  zo  door  de  aanbie- 

ding van  eene  aanmerkelyke  Jaarlykfche  "Wedde  als  Hof- 
fchilder 
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fchilder  van  die  Majefteit ,  als  door  een  verrukkende  be- 
lofte van  verhevene  Eeretitels  ,  en  andere  klatergoude 

waardigheden.  Doch  den  vermaarde  Netfcber  was  met 
de  Staatzucht  onbekent ,  en  al  te  wel  bekent  met  de  ftilte 
en  ruft ,  om  zich  te  vergapen  aan  die  ingebeelde  Geluk- 
zaligheden.  Uit  dien  hoofde  gaf  hy  geen  gehoor  aan 
de  herhaalde  aanzoeken  van  den  Ridder  Willem  Tempel, 

op  die  tyd  Afgezant  van  de  Britfche  Kroon  aan  het  Ne- 
derlandfch  Gemeenebeft.  Die  Konftfchilder  had  een 

weerzin  opgevat  tegens  het  Hof  en  de  Zeer  twee  onge- 
ftuimige  Elementen.  En  ten  tweede,  was  hy  al  te  jam- 
merlyk  behebt  met  het  Voeteuvel  en  het  Graveel,  een 
gefpan  kranktens  voor  ongeneeslyk  geboekt.  Tegens  de 
eerfte  quaal  is  ons  bekent  een  onfeilbaar  hulpmiddel ,  be- 
ftaande  in  dit  Voorfchrift,  „  Drinken  en  Lyden  ".  Wie 
geen  baat  vint  in  dat  voorfchrift ,  zal  het  nooit  in  de 
Japanfche  Moxa  ontdekken; 

Den  geduchte  Arnold  Houbraken,  al  ommers  zo  be- 
rucht wegens  zyn  zonderlinge  hoed,  als  Hompen  ftyl,en 

die  hooglyk  welbefpraakt  was  met  de  Pen  als  hem  Papier 
en  Inkt  ontbrak,  fchryft  wel  nadrukkelyk.  „  Dat  Gaf 
„  par  Netfcber  onderfcheide  Konterfytzels  Schilderde 

„  op  zyn  Bed  gezeeten  ".  Indien  zulks  aleens  mogt 
waar  zyn  by  geval,  onderftel  ik  vaftelyk,  dat  die  Kon- 

terfytzels, gefchildert  tusfchen  de  parsplanken  van  het 
Voeteuvel  en  het  Graveel,  min  zullen  hebben  gelee- 

ken na  Demokriet  den  Lagchebek ,  als  na  Herakliet  den 
Huilebalg  ;  en  die  waarfèhynlyke  onderftelling.  zal  ons 
geen  Advokaat  voorby  praaten. 

Aangaande  de  Konfltafereelen  van  dien  hoogzweven- 
den  Konflfenix ,  valt  niets  minder  te  zeggen ,  „  Als 

1  „  Konft  zonder  begin,   noch  befluit  ".     Het  Stamhuis 
van  den  Wel  Edelen  Hooggebooren  Heer  Bikker  van 

R  3^  Swieten^ 
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Swieten>  prykt  met  een  overheerlyk  kapitaal  Kabinet- 
ftuk  van  dien  Ga/par  Netfcber^  zynde  eene  uit  vyf  beelden 
beftaande  Maskerade,  benevens  veel  by  werk  >  een  der  al- 
derfchoonfte  ftukken  van  zyn  Eeuw.  Noch  beruften  in  de 
Geflachtkamer  van  dien  Heer  onderfcheide  uitmuntende 
Konterfytzels,  gefchildert  by  denzelven,  niet  van  zyn 
kopere  noch  yzere  ,  maar  van  zyn  goude  en  zilvere 
Eeuw.  Üf  nu  die  bovengemelde  Maskerade  noch  be- 
ruft  in  het  Konftkabinet  van  dien  voorensgemelde  Heer, 
kan  ik  geenszins  den  Lezer  berichten. 

Een  zeker  konftlievend  Heer,  die  niet  genoemt  wil 

zyn  ,  bezit  van  'sgelyken  onderfcheide  aanmerkelyke 
Kabinettafereelen ,  by  dien  Ga/par  geordonneert  en  ge- 

fchildert, als  onder  anderen,  voor  eerft,  een  Konftftuk 
verbeeldende  een  Moeder ,  benevens  haare  twee  Kin- 
ders  ,  met  veel  c^ierlyk  bywerk  verrykt.  Een  tweede, 
waar  op  eenige  met  blaasjes  fpeelende  Kindertjes  zyn 
afgebeelt.  Een  derde  Konftftuk ,  zynde  een  gezelfchap 

van  Juffers,  benevens' een  met  de  kaart-fpeelend  Heer. 
Als  noch  een  vierde  Puiktafereel ,  zynde  een  Nachtlicht, 
verbeeldende  een  jonge  Juffer ,  welke  een  Brief  over- 

geeft aan  haar  Kamenier.  Alle  die  Tafereelen  verftrek- 
ken  tot  zo  veele  welfprekende  getuigen  van  Netfihers 
onvergelykelyk  Konftpenfeel ,  beftiert  door  een  verhe- 

ven geeft. 
Noch  vervat  het  Konftkabinet  van  een  ander  voor- 

naam Heer  twee  weergalooze  Konterfytzels  ,  by  dien 
Konftfenix  gefchildert  in  het  laatfte  Jaar  zyns  Levens , 
te  weten ,  in  den  Jaare  Duizend  zes  Hondert  Vier  -  en- 
Tachtig.  Die  beide  Konterfytzels  verbeelden  den  Va- 

der en  de  Moeder  van  dien  Heer ,  welke  Tafereelen 
Konftiglyk,  Meefterlyk  en  Onnavolglyk  zyn  afgebeelt, 
dat  den  beroemde  Ridder  Karel  de  Moor  voor  dezelve 

aan* 
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aanbood  hondert  Dukaten  het  ftuk ,  benevens  een  paar 
onberispelyke  kopien,  by  zyn  eigen  konftryke  hand,  na 
die  Konterfytzels  gepenfeelt. 
Den  Heer  Michiel  van  Hoeke  ,  Solliciteur  Militair , 

woonachtig  in  'sGravenhage,  bezat  op  het  Jaar  Duizend 
zeven  Hondert  Vier«en-Dartig,  een  verwonderlyk  Konft- 
juweel,  by  Ga/par  Netfcher  gefchildert.  Dat  Kabinet- 
ftuk  verbeelde  een  Juffer  welke  word  gekamt  by  haar  Ka- 

menier, benevens  een  knegt  in  het  verfchiet,  door  veel 
keurlyk  bywerk  verzek. 
Ook  beruften  ten  huize  van  den  Heer  Overbeek, 

Rechtsgeleerde  tot  Breda,  vier  voortreffelyke  Konter- 
fytzels ,  gefchildert  by  dien  Konterfyter ,  zonder  ver- 

wyt.  Die  Konftftukken  verbeelden  de  Grootvader  en 

Grootmoeder  van  dien  Heer  van  's  Vaders  zy ;  en  de 
twee  anderen ,  zyn  de  Konterfytzels  van  zyn  Oudoom 
en  Moeije  van  's  Moeders  kant,  by  den  naam  van  de Klerk  bekent. 

Maar  het  beftaan  waare  eindeloos,  van  voor  het  min- 
fte  gedeelte  alle  de  Hiftorieftukken  en  Konterfytzels ,  ge- 
ordonneert  en  gefchildert  by  den  ouden  Netfcher ,  te  wil- 

len aanhaal  en  in  dit  bepaalt  beftek.  De  Konft  is  f  zoek 
geraakt,  om  den  Ilias  van  Homeer  te  konnen  opfluiten 
in  de  doppen  van  een  Okkernoot;,  of  de  Namen  van  al- 

le de  Roomfche  Pauzen  te  fchryven  in  kapitale  Letters 
op  de  Schaal  van  een  Mosfen-Ei.  Den  Lezer  zal  zich 
dan  gelieven  te  vergenoegen  met  deze  verkorte  omfchry- 
ving;  alleenlyk  zal  ik  'er  noch  eenige  weinige  byzon- 
derheden  by voegen ,  by  wyze  van  een  aangenaam  be- 
lluit. 

j    De  eerfte  byzonderheit  is ,  dat  Jan  de  Baan,  een  be- 
roemt Konterfyter  en  Tydgenoot  van  Ga/par  Netjeher  ,.. 

zich  eenmaal  uitliet,  ten  opzigt  van  de  konfc  des  laatft-- 

genoem-i- 
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genoemden,  in  deze  woorden:  „  Ha!  Netfcher  is  wel 
„  een  fraai  Schilder ,  zulks  is  de  waarheid ;  maar  hy 
„  komt  altoos  met  gefchilderde  Poppen  te  markt  ".  De 
Leerlingen  van  dien  yverzuchtigen  Jan  de  Baan,  hoor- 

den gevalliglyk  die  fchimp,  en  herhaalden  die  niet  al  te 
heufche  uitdrukkingen  >  als  zo  veele  Echos ,  tegens  de 
Schoolieren  van  Netfcher  9  by  wyze  van  een  verwyt  en 
uittartende  trots.  Zo  dra  was  zulks  niet  overgebrieft 
aan  Gafpar  Netfcher ,  of  hy  konterfyte  zyne  Huisvrouw 
Levensgroote,  tot  eenbewys  van  zyn  konft vermogen, 
en  tot  herkaatzing  van  de  Baans  ongegront  verwyt. 
Dat  Konterfytzel  was  zo  groots  getekent,  zo  krachtig 
gefchildert ,  zo  heerlyk  gekoloreert ,  en  op  zodanige 
Romeinfche  wyze  geftelt.,ykt  het  een  plaats  van  eere 
verdiende  nevens  de  alderbefte  Konterfytzels  van  Pieter 
Pau/us  Rubens  y  en  Anthony  van  DyL  Vervolgens  kon- 

terfyte Netfcher  zyn  Vrouw,  voor  de  tweedemaal  Le- 
vensgroote, in  een  geftalte,  welke  alhoewel  min  groot- 

fcher  omtrent  de  geftalte,  echter  niet  minder  was  in  be- 
handeling en  in  konft.  Jan  de  Baan  ,  overtuigt  van 

'sKonftenaars  algemeene  bequaamheit,  beide  in  het  groot 
en  in  het  klein  leven ,  behandelde  dien  konftryke  Tyd- 
genoot  op  eene  edelmoediger  wyze  in  het  vervolg ,  als 
by  voorbeelt:  als  wanneer  iemant  aan  de  Baan  verzogt, 

om  by  hem  te  worden  gekonterfyt  in  't  klein ,  fchikte 
hy  dien  Perfoon  na  Netfcher ,  zeggende.,  „  Die  Konft- 
„  fchilder  zal  zulks  beter  verrichten  als  ik" !  En  als  dees 
ofte  geen  zich  vervoegde  aan  Netfcher ,  met  verzoek, 
om  te  worden  gekonterfyt  levensgroote,  dan  beval  hy 
dien  konftbeminnaar  aan  de  Baan ,  met  deze  aanpryzing, 
5,  Die  verdienftige  Schilder  fchildert  levensgroote  Kon- 
j,  terfy tzels ,  en  zal  U  zekerlyk  genoegen  '? ! 

Die  wederzydfche  Grootmoedigheit ,   is  ons  verhaalt 

by 
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by  Mattheus  Terweflen ,  en  by  Mattheus  Verheiden; 
welke  laatftgenoemde  zulks  uit  den  mond  van  de  Doch- 

ter van  Jan  de  Baan  heeft  aangetekent  in  zyn  geheu- 
gen. 

Jaques  de  Roore ,  zegt  iet  diergelyks  te  zyn  gebeurt 
tusfchen  P.  P.  Rubens  en  K.  de  Vos ,  waar  van  den  eerft- 
gemelde  veeltyds  was  gewoon  te  zeggen  ,  als  hy  by 
lemant  wiert  verzogt  om  een  konterfytzel  te  Schilderen , 
„  Gaat  by  Kornelis  de  Vosy  die  Konflenaar  is  niet  min 

„  bequaam  om  te  konterfyten  als  ik"  !  Ook  heeft  die 
Jaques  de  Roore  een  Konterfytzelftuk  bezeecen ,  verbeel- 

dende een  Familie  -  tafereel ,  gefchildert  by  dien  K.  de 
Vos,  het  welk  voor  geene  Konterfytzels  van  P.  P.  Ru- 

bens, noch  A.  van  Lyk,  behoefde  de  vlag  te  flryken. 
Het  luft  ons,  om  deze  Levens-  en  Konft-befchryving 

van  Ga/par  Netfcher  te  verheerlyken  door  de  getuigenis 
Ivan  den  alomberoemden  Konftfchilder  Gerard  de  Lai- 
res,  welke  ten  opzigte  van  deszelfs  Konterfytzels  zich 

1  verklaart  met  deze  nadrukkelyke  woorden. 
„  Hier  van  zien  wy  een  heerlyk  Voorbeeld  tot  Na- 

„  volging  in  de  Stukken  van  dien  beroemden  Schilder, 
IL,  Gafpar  Netfcher ,  die  de  diepzels  en  de  toetfen  na  de 
1 3,  natuurlyke  kracht  in  zyne  Konterfytzels ,  verilandig- 
1,3  lyk  heeft  waargenomen  ".    . 

Het  fmart  ons  inniglyk  te  zyn  genoodzaakt,  van  hier 
ter  ftee  dien  braven  Gafpar  Netfcher  op  nieuws  te  flach- 
jten  met  de  Pen,  gelyk  als  oudtyds  den  Tyd  hem  het 
gras  des  Levens  heeft  afgemaait  langs  het  flagzwaard  van 
zyn  Zeis.  De  Ziel  van  dien  Kpnitfchilder  ontrok  zich 
het  Sterflyke,  op  den  vyftiende  van  Louwmaand,  in  den 
Jaare  duizend  zes  hondert  vier-en-tachtig ,  en  liet  zyn 
,treurende  Weduw- Tortel  zitten  ,  benevens  negen  Kin- 
ders ,  uit  welk  getal  wy  drie  Zonen  zullen  gedenken. 
Vierde  deel.  S  AAN- 
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AANMERKINGEN 

OVER    DE 

KONSÏSCHILDERYEN, 
VA  N 

GASPAR    NETSCHER. 

Dat  Ga/par  Netfcher  een  der  alderkonftigfte  Schilders 
van  Nederland  is  geweeft,  een  der  verdienftigfte 

Konftmaalers  welke  het  klein  Leven  hebben  beftudeert, 
en  onberispelyk  uitgevoert,  zal  ons  niemant  wederfpre- 
ken.  Hy  was  een  vaft  en  zuiver  Tekenaar ,  weergaloos 
in  zyn  omtrekken ,  en  in  de  keus  van  de  geftaltens  zy- 
ner  beelden ;  alhoewel  meer  ervaren  in  de  Nederlandfche 
als  in  de  Romeinfche  fmaak.  Ook  verbeterde  hy  zyn 
manier,  in  vervolg  van  tyd,  in  een  grootfcher  Teken- 
wyze,  in  welken  trant  hy  onderfcheide  Hiftorie  -  ftukken 
heeft  gefchildert ,  verwonderlyk  getekent ,  de  beelden 
oordeelkundiglyk  geplaatft,  en  overkonftiglyk  behandelt. 
Ten  dien  opzigte  heeft  die  vermaarde  Mattheus  Terwes- 
ten  Hiftoriefchilder ,  ons  verhaalt  een  zekere  byzon- 
derheit,  waardig  om  alhier  Eershalve  te  plaatfen  in  deze 
aanmerkingen. 

Wanneer  'er  een  plegtigen  Ommegang  word  gedaan 
in  eenige  Parochien  te  Romen,  is  't  een  gewoonte  by 
de  Konftlief hebbers  van  Piéhira,  van  hunne  Huizen  ui- 
terlyk  te  vercieren  met  overkonftige  Schilderyen  en  an- 

dere prachtige  Cieraden,  om  daar  langs  eere  te  bewyzen 
aan  het  Sakrament  des  Altaars.    By  die  gelegendheit, 

ftelde 
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ftelde  zeker  Konflbemmnaar  doorgaans  een  Konflftuk 
ten  toon ,  geordonneert  en  gefchildert  by  Gafpar  Net- 
fiber ,  waar  op  de  Hiftorie  van  Diana  en  Kalifto  was  af- 
gemaalt.  Dat  Stuk  haalde  na  zich  alle  de  oogen  der  Ita- 
liaanfche  Konftlievenden ,  met  geen  mindere  kracht,  ge- 
lyk  als  den  amber  het  ftroo  na  zich  trekt ,  opgetogen 
over  deszelfs  zeldzame  hoedanigheden.  De  Romeinfche 
Konllkenners  knielden  neder  voor  die  Schildery  als  voor 

een  Heiligdom,  en  het  wierd  by  dezelve  geëert',  gekuft, en ,  by  wyze  van  ipreken ,  aangebeden.  Het  is  een 
vafte  waarheid ,  dat  niemand  kan  aantoonen ,  waar  in 
die  Gafpar  Netfcher  meer  kwam  uit  te  munten  in  Hifto- 
rieftukken ,  of  Konterfytzel-tafereelen. 

Die  groote  Konftenaar  verftont  het  licht  en  bruin  ver- 
flandiglyk.  Onder  de  plaatfelyke  koleuren ,  eigen  aan 
de  voorwerpen,  fchilderde  hy  het  Lynwaat  en  het  wft 
Satyn  op  eene  onnavolglyke  manier.  Alle  zyn  bywer- 
ken ,  als  Gebouwen  ,  Landfchappen  ,  Fonteinen  ,  half 
Rond,  Goud,  Zilver  en  HuisQieraden ,  behandelde  en 
koloreerde  hy  natuurlyk,  altoos  ten  voordeele  zyner  Hi- 
llorifche  beelden ,  of  tot  welftand  van  zyn  perfoonlyke 
Konterfytzels.  De  behandeling  van  zyn  Penfeel  was 
fmeltende ,  zonder  merkelyk  te  zyn  getoetfl ,  met  de 
Natuur  overeenkomende  in  alle  deelen.  Ook  evennaar- 
de  zyn  koloriet  de  Natuur ,  en  verbeelde  Vleefch  en 
Bloed,  dewyl  hy  geene  byzondere  tempering  van  Ver- 

wen had  uitgekozen  tot  een  dagelyks  gebruik.  In  die 
wyze  verfcheelde  hy  van  veele  hedendaagfche  Konter- 
Fytzelichilders ,  welke  zo  vaft  gehegt  zyn  aan  een  zekere 
tempering,  dat  zy  een  leliblanke  Nederlandfche  Hdena , 
en  een  getaande  Moorfche  Koningin  van  Schebah,  kon- 
terfyten  uit  een  en  het  zelve  beïlag. 

Als  Gafpar  Netfcher  gezint  was  het  laatfte  Oliefel, 
S  2  (by 
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( by  anderen  gedoopt  de  Ziel  der  Schilderkonft )  te  ge- 
ven aan  eenig  konftftuk  ,  bevochtigde  hy  het  zelve  met 

een  zoort  van  Vernis  (by  hem  alleen  bekent).  Die  Ver- 
nis, welke  niet  fchielyk  opdroogde,  gaf  hem  tyd  na  zyn 

welgevallen  om  zyne  voorwerpen  te  toetfen  en  te  kitte- 
len,  zonder  dat  zyne  koleuren  iets  van  derzelver  frifch- 
heid  ,  zuiverheid  ,  fmelting  ,  ofte  eenige  andere  hoeda- 

nigheden, kwamen  te  verliezen. 

THEODOOR  NETSCHER. 

Die  braave  Theodoor  Netfcher,  was  den  oudfte  Zoon 
van  dien  grooten  Gajpar  Netjeher,  en  is  geboren 

teBourdeaux,  omtrent  het  Jaar  duizend  zes  hondert  ze- 
ventig, uit  hoofde  van  zyn  Geboorte-ftad  by  den  trel 

van  den  Franfehe  Net  f eh  er  beroemt.  Theodoor  was  klein 
van  geftalte,  maar  wel  gemaakt  ,  vol  geeft,  vlug  van 
verftand ,  een  volmaakt  Hoveling ,  en  een  Konftfchilder 
uit  duizend.  Hy  wift  al  by  tyds,  dat  men  nooit  zulk 
een  hooge  gedachte  van  den  Medemenfch  behoort  op  te 
vatten  ,  om  de  klem  in  den  mond  te  krygen  als  men  zich 
ziet  genoodzaakt  te  fpreken  met  een  Man  van  Geboorte, 
of  met  een  Perfoon  van  hoog  Bewint.  Hem  was  niet 
onbekend,  dat  Waardigheit  een  zoort  van  fchynbaare 
Achtbaarheid  byzet;  doch  dat  het  iet  zeldzaams  is,  als 
wanneer  de  perfoonlyke  hoedanigheden  die  Staatelyke 
Achtbaarheid  kwamen  te  beantwoorden ;  dewyl  de  For- 

tuin veeltyds  gewoon  is  het  hoog  gezag  van  een  wichtig 
Ampt  te  belemmeren  door  de.  minderheid  van  Verdien- 
fte.  Het  is  een  vafte  waarheid ,  dat  de  Inbeelding  altoos 
de  Voorwerpen  vergroot;  doch  het  betaamt  de  Reden, 

wel- 
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welke  zo  dikmaals  is  te  recht  geholpen  by  de  Ervaren- 
heid, die  Verbeelding  uit  den  droom  te  helpen.  In  't 

kort,  Theodoor  was  bewuft  van  naby ,  dat  gelyk  als  het 
de  Onkunde  misftaat  van  al  te  vrypoftig  te  zyn ,  het  alzo 
min  de  bequaamheid  voegt  om  een  boerfche  befchaamt- 
heid  uit  te  hangen.  Uit  dien  hoofde  was  die  Franfche 
Netfcher  vrypoftig,  doch  beleeft;  gemeenzaam,  maar 
gemaniert;  welbefpraakt ,  doch  op  zyn  beurt;  en  met 
die  hoedanigheden  waardig  een  Medgezel  te  zyn  voor 
een  Heer  van  den  hoogften  Rang. 

Waarfchynlyk  is  die  Theodoor  Netfcher  fpoorvaft  ge- 
maakt in  de  Teken-  en  Schilder-konft  by  zyn  Vader,  die 

de  verëifchte  bequaamheden  bezat  om  een  Leerling  te 
konnen  onderwyzen,zo  door  de.befchouwende, als  door 
de  werkelyke  kennis  ,  en  zulks  is  geen  gering  talent. 
Maar  het  waarfchynlyke  overgeflagen ,  en  het  waare  aan? 
getekent,  paft  het  ons  te  zeggen,  dat  die  Theodoor  de 
grondbeginzels  der  Teken-  en  Schilder-konft  heeft  ge- 
fchept  uit  de  overvloeienden  Konftbron  van  's  Vaders 
Geeft,  en  dat  hy  gezeeten  aan  de*  voeten  van  dien  Ga- 
maliël  der  Schilderkonft,  langs  het  Oor  in  de  Ziel  des 
Zoons,  deszelfs  Lesfen,  greetiglyk  heeft  doen  indring 
gen,  en  tot  een  Konftfchat  opgelegt, 

Theodoor  Netfcher  fpeelde  al  vroegtyds  den  rol  vam 
Trekvogel,  want  hy  vloog  over  na  Parys,  op  zyn  Ne- 

gentiende Jaar  ,  welke  Reisluft  ten  deele  ontftont,  de- 
wyl  hy  maar  pasfelyk  kon  overeenkomen  met  zyn  Moe- 

der, welke  voor;  een  tweede  Sinte.  Margeriet  ftont  be- 
rucht. Zyn  Vader,  Gafpar^  fchonk  hem  een  keurlyk 

Konftftuk  van  zyn  hand ,  beroemt  by  de.  Ordonnantie 
van  Jupiter  en  Kaliflo,  inderdaad  een  gering  uitzet  voor 
een  Jongeling  van  die  vlugge  Geeft.  Daar  en  boven 

was  'er  noch  een  artikel  vaftgehegt  aan  dat  gefchenk ,  te 
S  3.  weten  3, 
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weten ,  dat  den  oude  Netfcher ,  uit  de  Verkoping  van 
dat  Konftftuk  ,  eerfl:  moefl  genieten  een  Somme  van 
hondert  Dukaten ,  waar  na  Theodoor  het  overige  kon  ge- 

bruiken ten  zynen  behoeve,  en  20  voorts.  Echter  Haag- 
de 2ulks  boven  alle  gedachten,  dewyl  den  jonge  Net- 

fcher dat  Koniljuweel  Verkogt  te  Parys  voor  twee  hon- 
dert Franfche  Piftoolen ,  aan  zeker  Schots  Heer ,  genaamt 

Gaftar;  voor  welk  overfchot  hy  zich  uitrufte  en  Cava- 
lier du  bel  Air. 

Theodoor  Netfcher^  die  de  Wellevendheid  tot  een  Pil. 
legift  had  bekomen  in  de  Wieg ,  vervoegde  zich  te  Pa- 

rys aan  den  Afgezant  van  Holland  ,  en  wierd  by  die 
Excellentie  vriendelyk  ontfangen.  Daar  langs  kreeg  hy 
gelegentheid  om  bekend  te  worden  by  veele  aanzienely- 
ke  Heeren ,  beide  van  Geboorte  en  van  Rang  ,  wier 
Konterfytzels  hy  Schilderde  na  genoegen ,  en  ook  na  ge- 

noegen wierd  betaald.  Na  zich  omtrent  de  twintig  ja- 
ren te  hebben  onthouden  te  Parys,  keerde  hy  weder  na 

de  Nederlanden ,  onder  het  gevolg  van  den  Heer  van 

Oudyk  ,  en  verkoos  's  Gravenhage  tot  zyn  verblyf ,  al- 
waar hy  veele  voortreflyke  Konterfytzels  heeft  gefchil- 

dert. 
Te  Parys  maakte  die  wel  levende  Theodoor  zyn  naam 

berucht  door  het  konterfyten  van  den  Hartog  van  Or- 
leans ,  zedert  zo  berucht  wegens  zyn  Regentfchap  van 
de  Franfche  Kroon.  In  Nederland  fchilderde  hy  inzon- 

derheid liet  Geflachtvan  den  Heere  Schatbewaarder  Hop, 
als  insgelyks  van  de  Heeren  Ellemeet,  Geldermalfen ,  en 
veele  andere  aanzienlyke  Heeren  en  Vrouwen.  Noch 
Konterfyte  hy  den  ouden  Heer  van  Duivenvoorde,  be- 

nevens Mevrouw  zyne  Hoog  Edele  Welgeboorene  Ge- 
malinne ,  levensgroote  tot  aan  de  Voeten ,  welke  Kon- 

terfytzels aan  geene  Konftftukken  behoeven  den  voor- 

rang 
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rang  te  geven.  Die  groote  Konterfytzelfchilder  kwam 
tot  Breda ,  juift  op  die  tyd  dat  ik  eenige  Dierftukken  , 
Vogels,  Bloemen  en  Vruchten  fchilderde  aan  het  Hof, 
en  voor  zyn  Vorfcelyke  Doorluchtigheid  Prins  Willem 
van  Hesfen ,  op  die  tyd  Gouverneur  van  die  Frontier- 
Stad  der  Brabandfche  Nederlanden ,  alwaar  hy  onder- 
fcheide  Perfonen  konterfyten  gratis.  Onder  meer  ande- 

ren ,  zal  ik  maar  alleenlyk  aannaaien  ,  dat  die  braave 
Theodoor  konterfyte  den  Stadhouder  van  die  voorensge- 
melde  Plaats,  genaamt  Pesfers,  sedert  berucht  wegens 

zyn  Rampfpoedig  Sterflot.  Als  van  'sgelyken,  der 
beide  Broeders  Bernagie ,  welk  Broederpaar  dien  uitmun- 

tenden Konterfytfchilder  20  onophoudelyk  vergemelyk- 
te,  om  hem  als  door  bedwang  de  daar  van  ontbrekende 
draperyen  te  doen  voltooijen,  dat  Theodoor  het  Palet, 
de  Penfeelen  ,  en  de  andere  Schilders  -  gereedfchappen 
uit  de  Venfters  in  het  Water  fmakte  >  en  zei ,  „  Dat  hy 
„  het  overige  zou  volmaken  op  zyn  naafte  overkomft 

„  tot  Breda";  dat  was  gezegt,  op  goed  Nederduitfch, 
tegens  de  Griekfche  Kalender ,  op  den  eerfte  van  het 
Jaar  van  Nimmermeer. 

Gelyk  als  nu  Theodoor  Netfch^r  zich  gedroeg,  als  een 
volmaakt  Hoveling  in  zyn  leevenswyze,  alzo  konterfyte 

hy  van  'sgelyken  zyne  Perfoonaadgien  op  dien  zei  ven 
trant.  Wanneer  hy  zyn  palet  had  gezet,  nam  hy  de 
fnuifdoos  in  de  linkerhand,  en  wandelde  met  den  Per- 
foon  dien  hy  zou  konterfyten  op  en  neer ,  onder  een 
vriendelyk  diskoers.  Van  tyd  tot  tyd  naderde  hy  den 
Schilder-Ezel ,  waar  op  den  doek  ftont  geplaatll  met  een 
Air  negligé\  gaf  aan  het  losjes  beworpen  konterfytzel 
eenige  penfeel  ftreeken ;  nam  vervolgens  een  fnuifje;  ver- 

volgde het  diskoers ;  herhaalde  zyn  penfeelftreeken  fpee- 
lende;  en  zonder  eenige  wonderlyke  vertrekkingen  des 

aan- 
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aangezigts ,  ofte  dat  hy  de  Heeren  of  de  Dames  deedt 
nederzitten  in  eene  ongemakkelyke  geftalte ,  was  het 
Konterfytzel  getroffen,  Meefterlyk  behandelt,  aardig- 
]yk  en  konftiglyk  opgefchildert. 

Waarlyk  een  zeldzaam  bewys  van  een  krachtige  ge- 
dachte ! 

Den  Koning  van  Pruiffen  ,  hoogloflyker  geheugen, 
op  zyne  komft  in  'sGravenhage,  kreeg  luft  zig  te  la- 

ten konterfyten  by  dien  beroemden  Theodoor,  aange- 
moedigt  door  den  roep  van 's  Mans  ongemeene  verdiens- 

te. Die  Vorft:  ontbood  den  Konftfchilder  aan  zyn  Hof, 
en  verzogt  hem  om  zyn  konterfytzel  te  willen  afmalen; 
welke  aanbieding  by  Netfcher  wiert  aanvaart.  Hy  kon- 
terfyte  den  Koning  volgens  zyn  gewoonte,  te  weten 
gaande  ,  ftaande  en  praatende  ,  geduurende  een  klein 
halfuur,  waar  na  hy  die  Majefteit  verzogt  van  eens  te 
willen  opryzen,  en  te  zien  of  het  Portret  hem  beviel. 
Den  Koning  dacht  dat  den  Schilder  niet  al  te  wel  met 
het  hooft  was  bewaart;  zynde  Zotheit  en  Armoede  de 
Landziekte  der  Konftfchilders ,  wyl  Theodoor  hem  ver- 

zogt iets  te  willen  zien,  het  welk  na  zyn  oordeel  te 
naauwernood  kon  zyn  beworpen  ;  maar  het  tegendeel 
was  waar.  Den  Vorft  zag,  dat  niet  alleenlyk  zyn  Tro- 

nie geheelyk  was  opgefchildert ,  maar  noch  daarenboven 
zo  meefterlyk  getekent,  zo  ftout  behandelt,  en  zo  na- 
tuurlyk  was  gekoloreert,  dat  hy,  benevens  alle  zyne 
Hovelingen  en  andere  Heeren  ,  dat  konterfytzel  be- fchouwden  als  een  Mirakel  van  de  Schilderkonft.  Den 
Koning  verzegelde  dat  verwonderlyk  Portret  met  zyn 
Merk,  en  verzogt  den  Schilder,  van  op  den  navolgen- 

den dag  te  willen  wederkomen,  en  het  te  voltooijen; 
in  welk  bevel  Theodoor  fcheen  te  bewilligen  uitterlyk, 

maar  innerlyk  was  hy  geheelyk  anders  gezint.  Hy  ver- 
trok 
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trok  des  anderdaags  na  Huift  ,  alwaar  hy  was  aangeftelt 
tot  Ontfanger,  zonder  eens  te  taaien  na  den  Koning 
van  PruifTen.  Den  Koning  verreisde  daarop  na  Berlyn ; 

doch  keerde  binnen  anderhalfjaar  weer  na  's  Gravenha- 
ge,  en  liet  Netfcher  ontbieden,  om  een  einde  temaken 
van  het  Portret.  Doch  den  grooten  Theodoor  fcheen  op 
niets  minder  te  zyn  bedacht.  Hy  flapte  op  nieuws  over 
na  Huift;  en  alhoewel  die  Vorft  hem  onophoudelyk  liet 
verzoeken  van  te  komen  in  's  Gravenhage ,  bekreun- 

de den  Schilder  zich  niet  in  het  aldergeringft  aan  die 

herhaalde  beveelen.  In  't  kort,  dat  verwonderlyk  Kon- 
terfytzel  bleef  onvoltooit,  niet  tegenftaande  dat  hem 

eene  overgroote  fom  wiert  aangeboden ,  om  'er  het  laat- 
fte  oliezel  aan  te  geven  met  Sint  Lukas  quaft.  Zeker 
Heer  vroeg  dien  grilzieken  Netfcher  op  een  tyd;  ,,  Wat 

3,  de  reden  was,  dat  'sKonings  Konterfytzel  niet  by 
„  hem  wiert  voltooit  "  ?  Op  die  vraag  gaf  hy  tot  be- 
ïcheid,  „  dat  de  Tronie  van  dien  Vorft  niets  vervatte 

dat  fchilderachtig  was ,  gevolglyk  ftuite  zulks  aan  de 
goede  fmaak  van  de  Konft.  Dat  hy  welleevendshalve 

„  niet  had  konnen  weigeren  van  dien  Koning  te  konter- 
„  fy ten  voor  de  eerfte  maak 

Ik  beken,  zegt  den  Schryver  van  deeze  Leevensby- 
zonderheden,  dat  die  ftelling  des  Konftfchilders  vry  ei- 

genzinnig was ,  koppig  en  grilziek ;  doch  dewyl  het  heel- 
1  niets  anders  is  als  een  Molshoop  vol  grillen,  waarom 

zal  dan  het  algemeen  voorrecht  van  ftyfhoofdigheit , 
aan  de  Heeren  Schilders  in  het  byzonder  werden  betwifh 
Niemant  niet?  is  'er  geen  wysgeer  op  te  lopen,  die  ons 
lie  vraag  oploft ,  opheldert  en  verklaart  ?  wel  aan ,  dan 
paft  het  ons,  om  een  iegelyk  te  laten  beruften,  by  zy* 
ae  byzondere  geliefde  grillen. 
Vierde  Deel.  T  Op 
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Op  het  jaar  duizent  zeven  hondert  een ,  konterfyte 
Theodoor  Netjeher ,  Willem  den,  Derde  Koning  van 
Groot  Brittanje ,  levensgrote  tot  de  voeten  toe  uit.  Dat 
konterf ytzel  overtrof  de  verwachting  aller  Konftken- 
ners,  zynde  zo  heerlyk  getekent,  zo  fix  geftelt,  20  na- 
tuurlyk  getroffen ,  zo  konftiglyk  behandelt,  zo  voortref- 
lyk  gekoloreert ,  en  zo  wysly k  verftaan  in  alle  de  deelen , 
dat  het  vermag  ten  trots  te  pryken,  nevens  de  alder- 
konftigfte  konterfytzels  van  Tiet  er  Paulus  Rubens ,  en 
Anthony  van  Dyk>  die  beide  Titiaanen  der  Ooftenryk- 
fche  Nederlanden.  Dat  weergaloos  konterfytzel  hangt 
voor  de  fchoorfleen  in  de  kamer  van  Haare  Edelmogen- 
den  5  de  Heeren  Gekommitteerde  Raaden  van  de  Staa- 
ten  van  Holland  en  Weftvriesland ,  in  's  Gravenhage. 
Het  Lufthuis  van  Mevrouwe  de  Douariere  van  Duven- 
voorde,  tot  voorfchoten,  pronkt  met  de  onvergelyke- 
lyke  konterfytzels  van  dat  aloud  Adelyk  Geflacht ,  zyn- 

de den  laatft  overleden  Heer  van  dien  naam  den  Mece- 
nas geweeft  van  Theodoor  Netfcher.  Ook  fchilderde  die 

groote  Konftenaar  meeft  alle  zyne  konterfytzels  gratis > 
als  die  niet  was  benodigt  te  fchilderen  om  den  brode, 
zynde  begiftigt  achtervolgens  zyn  verdienfte  met  het 
Ontfangers  Ampt  der  Stede  Huift  in  Vlaanderen.  Zo- 

danige ftomme  doch  terzelver  tyd  welfprekende  Advo-1 
kaaten  bepleiten  's  Konftenaars  byzondere  verdienften, 
zo  dat  men  deszelfs  eigenhoofdigheit  wel  vermag  in  de 
befte  vouw  te  fchikken.  Ons  is  geen  Vifch  zonder 
graat ,  of  geen  Menfch  zonder  gebrek  bekent.  Doch 
aan  den  anderen  kant  kennen  wy  veele  Menfchen  met 
gebreken  gevloekt ,  zonder  te  zyn  gezegent  met  de  al-- 
derminfte  verdienften;  gevolglyk  vermag  men  de  lui- 

den eens  Konftenaars,  wel  eens  te  hooi  en  te  gras 

door 
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door  de  vingers  uien  ,  uit  hoofde  van  zyn  zeldzame 
konfl. 

Alhier  zal  ik  dit  konfl:-  en  levensverhaal  van  Theodoor 
Netfcher  bekorten ,  en  noch  maar  ter  loops  zeggen ,  dat 
hy  in  den  jaare  duizent  zeven  hondert  en  &c.  over- 
flak  na  Engelant,  als  betaalmeefler  van  de  Hollandfche 
Krygstroepen ,  zynde  den  Pretendent  toen  ter  tyd  in 
Schotlant  gelant.  Hoe  aanmerkeiyk,  en  te  gelyk  hoe 
voordeelig  dat  Ampt  ook  was,  echter  zou  Netfcher  van 

geen  betere  reis  "zyn  gekomen  als  Nout  van  Over  beek  y 
wederkeerde"  uit  Indien ,  indien  een  Britfch  Edeling  hem 
de  behulpzame  hand  niet  had  toegereikt.  Den  welle- 

vende Konftfchilder  had  zich  zo  aangenaam  gemaakt 
by  den  Hartog  van  Devonshire,  een  der  edelmoedigfte 
Engelfche  Lords,  dat  die  Heer  hem  een  geruime  tyd 
koninglyk  onthaalde  op  een  zyner  Lufthoven,  en  het 
fpel  befloot  met  een  verrukkent  laatfte  bedryf.  Op  het 
jongde  middagmaal  toen  Theodoor  flont  te  vertrekken, 
vont  hy  op  zyn  tafelbort  een  verzegelt  papier,  wiens 
inhoud  dien  bovengemelde  Hartog  hem  vereerde ,  tot 
een  gedachtenis  en  tot  een  bewys  van  zyn  hooge  achting 
voor  zyn  perfoon.  Zo  dra  was  Netfcher  niet  opgedaan , 
of  hy  opende  dat  geheim  beduident  papier ,  waar  in 
•hy  eenige  Aktien  vont  van  de  Zuidzee  Maatfchappy. 
Op  zyn  komft  in  Londen ,  ftelde  hy  die  Aktien  in  han- 

den van  eea  Maakelaar ,  die  dien  papieren  fchat  verruil- 
de ttegefas-feftig  duizent  Hollandfche  Guldens,  met  wel- 

ken buit  hy  zich  infcheepte  na  het  Vaderlant. 
Theodoor  Netfcher  zou  aangenaamlyk  zyn  dagen  heb- 

ben geëindigt  op  de  wolke  van  dat  Gulde  Vlies ,  indien 
hem  zyn  Patroon  niet  was  ontrukt  geworden  door  een 

'fchielyk  flerflot.     Den  Baron  Gorts,  op  het  nieuws  van T  2  de 
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de  dood  des  Konings  van  Zweeden ,  zei  by  wyze  van 
een  voorduiding,  „  des  Konings  dood  voorfpelt  myn 
laatlle  lot  ".  Na  het  overleidea  van  den  Heer  van  Du- 
venvoorde,  kon  Netfcher  diezelve  woorden  op  zyne 
omftandigheden  hebben  toegepaft  ,  alzo  hy  zich  korts 
daar  aangevoelde  beftormt,  door  allerhande  verdrietige 
rampen  en  onaangename  beur t ver wifTelingen.  Toen 
opende  de  ondervinding  hem  de  oogen,  en  hy  verfoei- 

de het  hooffch  leven  ,  ziende  en  taflende,  „  dat  het 
„  hof  is  gelyk  aan  een  prachtig  marmer  gefticht,  zijn- 
„  de  uiterlyk  gepoleiil. 

Hier  ter  itee  zal  ik  dien  beroemden  Konftfchilder  on- 
derdompelen ,  door  de  graffpa  ,  myner  omfchryving, 

en  'er  maar  dit  toedoen,  dat  Theodoor  Netfcher,  be- 
rooft van  zyn  Ampt,  vermafl  door  Rechtsquellingen , 

en  ondermynt  door  het  peinlyk  Hand-  en  Voeteuvel, 
het  hoofd  boog  onder  dien  drievoudigen  laft.  Dat  de 
dood  zich  bediende  van  dat  drietal  rampen,  en  eens- 

klaps die  fchoone  Lamp  uitblies,  welke  zo  veele  jaaren 
had  gebarnt  aan  den  hemel  der  Schilderkonft.  Hy  ftierf 
in  het  jaar  duizent  zevenhondert  acht-en-twintig ,  na  dat 
hy  de  oogen  van  zynen  jongren  Broeder  had  geloken, 
vyf  jaaren  te  voren,  wiens  Konft  en  Levensbyzonder- 
heit  wy  thans  zullen  gedenken,  onder  den  naam  van 

KONSTANTYN  NETSCHER, 

Die  wakkere  Konftenaar  is  een  mededinger  geweeft, 
na  den  roem  van  zynen  beruchten  Broeder  Theo- 

door,  en  heeft  zynen  naam  vereeuwigt ,  door  het  fchil- 

deren  van  konflige  en  welgetroifene  konterfytzels.  Niet ' 

te- 
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tegenftaande  dat  zyn  Vader  Ga/par  Netfcher,  hem  vry 
oiitydiglyk  was  ontvallen,  beurde  hy  echter  het  hoofd 
opwaards,  gelyk  als  een  jonge  Palmboom,  en  hy  ver- 
beterde  door  een  ingebooren  geeft  en  een  onvermoeide 

vlyt,  's  Vaders  onherftelbaar  verlies.  Die  Konftantyn 
Netfcher  volgde  de  fchilderwyie  zyns  Vaders,  en  fchil- 
derde  meellentyds  kleine  konterfytzels ,  anders  getytelt, 
klein  leven ,  volgens  het  konftwoord  by  de  Liefhebbers 
en  Konterfyters  gebruikelyk. 

Onder  veele  andere  weigetekende  en  konftiglyk  uit- 
gevoerde Portretten ,  zullen  wy  'er  maar  een  klein  ge- 

tal aanhaalen,  als  by  voorbeelt.  Konftantyn  fchilderde 
onder  meer  anderen ,  het  Oud  Adelyk  Gellacht  van  de 
Heeren  van  WafTenaar,  alle  konterfytzels  tot  de  voe- 

ten toe  uit,  welke  overheerlyke  Portretten  noch  berus- 
ten by  de  Hoog  Edele  Welgeboorene  Mevrouve  de 

Douariere  van  WafTenaar,  Vrouwe  van  Maaslant,  &c. 

&c.  AIsTvan  'sgelyken  konterfyte  hy  den  Heere  en  de 
Vrouwe  Vegelin  van  klaarbergen ,  verwonderlyk  fchoon 
gelykende ,  en  overkonftiglyk  uitgevoert.  Ook  lieefc 
die  brave  Konftantyn ,  gekonterfyt  alle  de  Vorften  van 

het  Doorluchtig  Huis  van  "Wirtenberg ,  welke  zo  ge- lukkiglyk  uitvielen ,  dat  den  Konftfchilder  zich  kon  be- 
roemen nevens  dien  puik  Dichter  der  Aloudheit  ,  den 

belchaafde  Horatius. 

„  \  Is  geen  den  minfte  lof  aan  Vorften  te  behagen  '\! 
Doch  alhoewel  's  Mans  verdienfte  zo  helder  fcheen  als 
eene  middagzon,  echter  kon  hy,  noch  zyn  Broeder,  de 
ongegronde  bedillingen  van  fommige  afgonftige  beny- 
ders  niet  ontduiken.  Vooral  deet  zich  een  zeker  Kon- 
terfyter  op  in  de  voorhoede  van  dat  nydig  heir,  die 
opentlyk  vooraf,  „  dat  de  Konft  van  Theodoor  niet  ho- 

T  3  »  ger 
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„  ger  als  een  manier,  en  het  penfeel  van  Konjlantyn, 
„  maar  als  een  foort  van  een  trant  ofte  fchilderwyze 
„  moeft  werden  befchouwt ".  Nu  gelieve  den  Leezer 
te  weten,  dat  die  berispende  Schilder  zo  berucht  is,  on- 

der de  waare  Konftkenners,  door  zyne  byzondere  plat- 
te konterf ytzels,  gelyk  als  fommige  Bakkers  zyn  ver- 

maart door  hun  ongereezen  Brood ;  gevolglyk  was  hy  in 
het  aldergeringft  niet  bevoegt,  om  zodanige  Puikfchil- 
ders  als  dat  loflyk  Broederpaar  den  baard  op  te  zetten. 

Waarlyk  den  Nyd  en  de  Jaloezy,  fchynen  meer 
byzonderlyk  te  zyn  gehaat ,  als  eenige  andere  on- 
deugt  ,  dewyl  zy  onfcheidelyker  al  hunne  ftraffe  met 
zich  herom  voeren.  De  Nydigen  en  de  Jaloersfchen 
zyn  onbenodigt ,  om  andere  Peinigers  als  hunne  eige- 

ne gedachten.  Een  nydig  menfch  verderft  zyn  eigen 
ruft,  om  eens  anders  geruftheit  te  verfloren,  en  hy  of- 

fert zyne  byzondere  Gelukzaligheit  en  ruft,  aan  een. 
verdraaide  begeerte  om  zyne  Nabuuren  laftig  te  val- 

len. Hy  aaft  gelyk  als  een  Pad  op  het  Vergift  der 
Aarde,  en  hy  zuigt  zyne  eigen  fchande  greetiglyk  in , 
om  het  vermaak  te  hebben,  van  dezelve  uit  te  braken 
tot  een  meerder  belediging  van  andere  Menfchen.  Zyn 
gemoet  ftort  in  opfteigingen  ;  het  goet  gerucht  van 
iemands  verdienfte,  doet  hem  vervallen  in  zenuwtrek- 

kingen en  doodsbenaauwdheden  ;  en  een  quade  lucht 
is  de  verfriiïching  en  verlufliging  zyns  gemoeds.  Die 
ondeugd  wert  in  het  algemeen  verzaakc  by  de  beide  Ge- 
ilachten  ,  en  niettegenstaande  in  het  algemeen  by  die 
beiden  werkftellig  gemaakt. 
Om  nu  voor  hec  laatfte  noch  iets  te*  papegaaien  over 

dien  uitmuntenden  Konjlantyn ,  zullen  my  maar  alleen- 
lyk  zéggen,  dat  hy  trouwde  met  een  *s  Gravenhaagfche 

Juf- 
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Juffer,  de  Zufcer  van  de  noch  levende  Heeren  Haans- 
bergen,  welke  Weduwe  hy  naliet,  benevens  vier  Kin- 
ders.  Onder  meer  andere  Leerlingen  van  Konftantyn 
Netjeher ,  werden  getelt  Koenraad Roepel>  DirkKint, 
N.Perfyn,  Mattheus  Verheiden ,  örV.  Den  voornaam- 
fte  Leerling  van  Theodoor  Netfcher,  is  geweeft  Daniel 
VincentiuS)  die  veeltyds  de  konterfy  tzels  kopieerde  na 
'sMeefters  oorfpronkelyke  Portretten,  welke  kopeyen 
dan  konfliglyk  wierden  overblazen  by  's  Konterfy  ters 
konftpenfeel;  van  welke  wyze  Tiet  er  Pauïus  Rubens en 
Anthony  van  Dyk  de  voorgangers  zyn  geweell.  Van 
dat  foort  is  noch  hedendaagfeh  een  konterfy  tzel  te  zien , 
ten  huize  van  den  Hoog  Ed.  Welgeb.  Heere  Baron  van 
Hpmpefch, Gouverneur  van  Geertruidenberg ,  zynde  het 
Portret  van  den  overleden  Generaal  Hompefch,  &c.  &c. 
Dat  Konterfy  tzel  is  zo  gelyk  aan  het  leven,  gelyk  als 
een  Ey  is  gelyk  aan  een  Ey,  en  zo  konfliglyk  behan- 

delt ,  dat  het  de  Vlag  niet  behoeft  te  ftryken  voor  eeni- 
ge  aloude,  noch  hedendaagfche  Konterfy  tzeltafereelen. 

Het  overige  dat  ons  ftaat  te  zeggen,  is  dit,  dat  Kon- 
ftantyns  bezielt  konterfytzel,  met  zo  veel  geeft  voort- 
gebragt  by  de  Natuur,  en  met  geen  minder  Konft  ver- 
rykt,  zo  deerlyk  wiert  gefoltert  door  het  knagent  Po- 

dagra, dat  hy  dat  Kattenfpel  moeft  kamp  geven.  Hy 
lei  dan  het  fterflyk  af,  in  het  jaar  duizent  zeven  hon- 
dert  drie -en -twintig,  en  dewyl  het  ons  tot  noch  toe 
niet  paft  hem  verder  te  geleiden ,  zullen  wy  hem  ter 
dier  plaats  laten  bemften. 
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AANMERKINGEN 

OVER    DE 

KONTERFYTZELS 
VAN 

THEODOOR   èn    KONSTANTYN 

NETSCHER.       ', 
In  dat  beroemt  Broederpaar  ziet  men  een  uitgeftrekte 

geeft,  een  treflyke  tekenkunde,  een  weidluftig  oor^ 
deel*  en  een  te  gelyk  manlyk  en  teder  koloriet  door- 
ftraalen.  Theodoor  Netfcber^  kan  niet  werden  befchul- 
digt  5  van  iets  aan  andere  Konterfytzel-fchilders  te  heb- 

ben ontleent.  Daar  in  gelyk  aan  den  Ridder  Godefried 
Knetter ,  wiens  zwarte  Konflprenten  tot  zo  veele  Mo- 

dellen verftrekken  aan  de  hedendaagfche  Konterfyters,. 
20  Britfche,  Franfche>  Hoog-  als  Nederduitfche  Schil- 

ders ,  daar  niemant  den  eerftgemelden ,  noch  den  laatft- 
genoemden  kan  ver  weiten,  van  ooit  de  Voorzaten, 
noch  hunne  Tydgenoten  te  hebben  gekopieert.  De  om- 

trekken van  de  Beelden  dier  beide  Broeders,  zyn  vaft- 
getekent,  de  tronien  bevallig,  de  vleefchkoleur  delikaat, 
de  draperyen  welftaanlyk  geplooit ,  het  lynwaat  dun 
gekoleurt  en  fix  getoetft ,  de  bywerken  oordeelkun- 
diglyk  verkozen  ,  en  eene  aangename  eenfcemmigheit 
verheerlykt  hunne  Konfttafereelen  in  het  algemeen. 

Ten  huize  van  den  konfllie venden  Jaques  Meyers, 

voor- 
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voornaam  Koopman  tot  Rotterdam,  heb  ik  eenmaal  de 
Konterfytzels  van  dien  bovengenoemde  Heer  en  van 
zyn  Huisvrouw  gezien  ,  beiden  by  Tbeodoor  Netfcher 
gekonterfyt,  levensgrote.  Het  konterfytzel  van  dien 
Jaques  Meyers  beviel  ons  zo  veels  te  meer,  dewyl  wy 

'het  manlyk  Origineel  konden  vergelyken  by  het  ge- fchildert  Portret ,  zynde  dien  Koopman  natuurlyk  ge- 
konterfyt met  dat  vriendelyk  gelaat,  waar  mede  die 

Meyers  gewoon  was,  dien  braven  Tbeodoor  ten  zynen 
huizen  te  verwelkommen. 

THEODORUS  vander  SCHUUR, 

Die  Konftryke  Hiftoriefchilder  is  gebooren  in  's  Gra- 
venhage ,  op  het  jaar  duizent  zes  honder  acht  -  en- 

dertig.  In  zyn  eerfte  jeugd  nam  hy  de  Reis  op  na 
Vrankryk  ,  alwaar  hy  zich  overgaf  aan  het  onderwys 
van  Sebajliaan  Bourdon ,  om  en  torn  vermaart  door  zy- 
ne  grote  Werken,  onder  dewelke  uitmunten,  de  zeven 
Werken  der  Barmhartigheit ,  welke  hy  zelf  heeft  ge- 
etft ,  en  onder  de  Prentkonft  zyn  beroemt.  Meermaals 
heb  ik  die  zeven  oorfpronkelyke  Konfttafereelen  be- 
fchouwt ,  zegt  den  Schryver  van  deeze  Levensbyzon- 
derheden ,  welke  Schilderyen  op  die  tyd  in  eigendom 
behoorden,  aan  den  Heere  vander  Gooten,  Prefldent 
van  den  Raad  van  Brabant ,  woonachtig  tot  BrufTeh 

Tbeodoor  bevlytigde  zich  zo  uittermate  ,  onder  de 
Leertucht  van  dien  pryzenswaardigen  Bourdon ,  en 
Bourdon  onderwees  met  zo. een  liefde  dien  konflgragen 
Tbeodoor ,  dat  den  laatftgemelde  zich  fterk  genoeg  be- 

voelde, om  zich  bloot  te  flellen  aan  de  Italiaanfche  lugt. 
Hy  nam  derhalve  zyn  koers  vlak  Tyberwaards,  en  hy 

Vierde  Deel.  V  be~ 
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belande  te  Romen  zo  welgemoet  en  luchtig  van  humeur, 
gelyk  als  een  jong  Franfch  Edeling ,  die  een  eerfte 
Veldtogt  op  zyn  tanden  neemt ,  in  hoop  van  een  aan- 
ftaande  Opperveldheerfchap  te  zullen  veroveren ,  al  was 
't  ook  door  het  verlies  vaneen  Arm  of  Been. 

Daar  zat  de  Lukgodes  na  dien  moedigen  Jongeling 
te  wachten,  over  een  wel  toegerekent  ftoofje,  en  zy 

beflolpte  hem  binnen  't  kort  met  Konfl  en  met  Gonft. 
Met  Konft,  dewyl  zy  hem  de  gelegendheit  aan  de  hand 
deet,  van  zyne  Leeroeffeningen  voort  te  zetten,  na  de 
uitmuntende  Italiaanfche  Konftftukken  van  Michel  Agno- 
ÏOy  Raphaël  tfUrbino  ,  Hannibal  Carets ,  en  alzulke 

Puikfchilders.  Als  van  'sgelyken  ontfing  hem  Chriftina 
Koninginne  van  Zweeden,  met  opene  armen,  en  hy 
wiert  by  die  Vorftin  verheven  tot  haren  Hoffchilder, 

verheft  op  's  Mans  perfoonlyke  hoedanigheden ,  volgens 
de  kronyk  dier  eeuwen. 

Na  een  tamelyk  lang  en  niet  min  aangenaam  verblyf 
te  Romen ,  wiert  Theodoor  vander  Schuur  den  Tyber 
wars ,  en  vertrok  zich  na  de  Adriatiefche  Golf.  Te 
Venetien  flaagde  het  dien  gelukkigen  Konftenaar  al  om- 
mers  zo  wel  als  te  Romen ,  zo  dat  hy  zich  kon  beroe- 

men, van  om- en- torn  te  werden  gekoeftert  in  den  fchoot 
van  de  Fortuin.  In  de  Hoofdfcad  van  dat  aloud  geme- 
nebeft,  maakte  hy  veele  fchetfen  na  Paulo  CaJiari  Vero- 
nefey  Jacomo  Robujiiy  gebynaamt  Tintoret ,  Julio  Ro- 
mano>  en  diergelyke  beruchte  Mannen.  Eindelyk  kreeg 
de  luft  na  het  Vaderlant  de  overhand  op  dien  konftryken 
Vander  Schuur,  weshalve  hy  zyne  konftwieken  ont- 

rolde, en  overvloediglyk  met  Konft,  benevens  een  wig- 
tige  Goudbeurs  gevithialieert ,  (die  laatfte  gelukzalig- 
heit  is  veeltyds  een  fpierwitte  Meerl  by  de  Konftfchil- 
dèrs )  belande  in  zyn  geboortewieg  's  Gravenhage.  Doch 
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hy  zei  het  laatft  vaart  wel,  niet  aan  Romen ^  als  na  zich 
behoorlyk  te  hebben  aangegeven  aan  de  loffelyke  Ro- 

meinfche  Sehilderbend  ,  'm  welke  vochtige  Maatfchappy hy  gebendnaamt  wiert  de  Vriendfchap ,  een  ty tel  by  ons 
gedoopt,  's  Mans  Welluft ,  en  een  Vrouwen  Wa-lch. 
De  reden  waarom  dat  de  Vriedfchap  zo  luttel  wert  be- 

hartigt by  de  Vrouwen,  beftaat  in  dit  punt,  „  dewyl 
„  de  Vriendfchap  een  onfmaakelyk  difchgerecht  is  aan 
„  het  gehemelte  van  een  Vrouw,  na  dat  zy  zich  een- 
„,maal  aan  het  hartfterként  Ooft  van  de  Liefde  heeft 

„  verbraft". Zó  dra  had  Theodoor  vander  Schuur  >  zich  niet  ne- 

dergezet in  's  Gravenhage ,  of  veele  groote  werken  vloei- 
den hem  toe  langs  alle  kanten.  Hy  wiert  uit  hoofde 

zyns  grooten  naams  opontboden  tot  Maaflricht,  alwaar 
hy  veele  voortreffelyke  Konflftukken  heeft  gefchildert  op 
het  Raadhuis  van  die  voorname  Frontierplaats.  In  di-e 
Stad  verliefde  die  braave  Konftenaar  op  de  bekoorlykhe- 
den  van  een  Maaftrichtfe  Juffer ,  met  welk  E  vaas-wicht 
hy  zich  Verëenigde  door  den  Gordiaanfchen  Huwelyks- 
band,  gevlogten  by  de  Voorzienigheit,  en  doorhoüwèn 
by  het  Alexaflders-zwaard  des  Doods.  Aldus  verdub- 

belt ,  keerde  den  Hiftoriefchilder  te  rug  na  's  Gravenha- 
ge, ter  welker  plaats  hy  het  ko'nftpenceel  niet  in  het  riet ftak  ,  gelyk  als  Herkules  voor  een  poos  deed  mèt  zyn 

knots  ter  liefde  van  zyn  Dejaniér;  maar  hy  fchilderde 
zo  vlytiglyk  als  of  het  hem  niet  eens  heugde  van  in 

dienft  te  zyn  getreeden'  onder  Hymens  gehoepélrokte Banier. 

Veele  heerlyke  Konftwerken  heeft  Theodoor  vander 

•<  ïSêhélOr  g'ëöf^öntteert  en  gefchildert  voor  Zyn  Hoogheid 
denrHee'réliFHn;s  van  Oranje ,  zo  op  het  Huis  te  Dieren, 
Honsliolredyk  ,  -erf  a'nde'rë' ■  Lufthoveri  van  dien  Vorfï:. 
'  V  2  Voor 



i$6    d  e     SCHILDERKUNST 

Voor  byzondere  Perfonen  fchilderde  hy  insgelyks onder- 
fcheide  Konfttafereelen ;  en  inzonderheid  een  overfchoon 
Platfond  in  de  kamer  van  Haare  Edele  Achtbaaren  de 

Borgermeefters  van  's  Gravenhage. 
Niet  tegengaande  die  wakkere  Konftfchilder  nu  zyn 

handen  zo  vol  had  dat  hy  zomtyds  niet  wifl  wat  eeril  te 
zullen  aantaften ,  wiert  hy  de  winden  wars  van  het  konft. 
penfeel.  Hy  oordeelde  ,  dat  Plutus  goude  en  zilvere 
granen,  in  zyn  Geldkiil  behoorden  te  worden  ontladen,, 
niet  met. Schepels,  maar  met  volle  Schepen;  uit  welken 
hoofde  hy  overhelde  tot  een  uiterlyk  voordeehger  Be- 

roep. Hy  wiert  dan  Solliciteur  Militair  in  's  Gravenha- 
ge; doch  hy  ondervont,  korts  daarna,  de  wezendlyke 

waarheid  van  het  bekend  Spreekwoord.  „  Dat  alles 

„  even  na  is  aan  een, iegelyk,  maar  niet  even  nut  '\  Zyn 
.yzere  Geldkiil  ftorte  uit  de  Waterzucht  in  een  Teering; 
zyn  Goudbeurs  kreeg  meer  rimpels  , als  het  gefchildert 
konterfytzel  van  Petrus;  en  hy  ftonjt  op  het  tipje  om 
een  plaats  voor  zich  zelven  te  befolliciteeren  in  het  Hos- 

pitaal ,  toen  hy  by  zyn  oude  Vriendin  wiert  geredt.  De 
Fortuin, onder  de  gedaante  van, een  hedendaagfche.Menf 
tor,  raade  Iheodoor  vandcr  Schuur ,  „  dathy  de  Ledig-- 
„  heit  des  Solliciteurs  zou  verzeilen  door  den  arbeid 
„  eens  Penfeellift.  Dat  ieder  Menfch  wel  den  Nar  in 
3,  de  mouw  heeft,  doch  dat  Floor  dien  zot  beter  wilt  te 
„  verbergen  als  Theodoor.  Dat  als ,  wanneer  een  Man,, 
Ba  die  zich  opwerpt  tot  een  Solliciteur,  en  tot  een  Schil- 
„  der  is  in  de  wieg  gelegt,  zulk  een  Perfoon  een  wed- 
„  dingfchap  aangaat  tusfchen  zich  zelven  en  zyn  beurs, 

„  of  'er  iets  in  zal  verblyven ,  ofte  niets.  En  dat  den 
„  hollen  weergalm  van  zyn  ledige  Spyskamer,  en  uit» 
„  gefponfte  Wynkelder,  hem  behoorde  te  erinneren  aan 
„  het  vooruitzigt  der  Muizen,   welke  als  wanneer  zy 

„  mer- 
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„  merken  dat  het  Huis  by  hen  bewoont,  dreigt  over- 
„  hoop  te  vallen ,  by  tyds  omzien  na  een  goed  heen 

„  komen  ". 
Of  die  zinfpreuken  nu  den  Konflfchilder  zyn  voorge- 

houden by  dien  bovengemelden  Mentor,  of  by  iemand 
anders  zullen  wy  thans  niet  polfen  met  de  uiterfle  naauw- 
keurigheid.  Maar  dit  is  een  bekende  zaak,  dat  die 
verdoolde  Konflfchilder  het ,  ter  liefde  en  op  hoop  van 
een  grooter  winfl,  aanvaart  beroep  van  Solliciteur  Mi- 

litair nederlei  3  en  het  verwaarloofl  konflpenfeel  weer 
opnam  ,  welk  befluit  wiert  goedgekeurt  by  het  alge- 
,meen.  Zedert  die  hervorming  zyn  'er  noch  onder- 
fcheide  uitmuntende  konfljuweelen  gerolt  uit  zyn  ftout 
penfeel,  waar  onder  wy  eershal ve  flellen  ,  de  alom- 
beroemde  Orgeldeuren  in  de  Nieuwe  Kerk  in  'sGra- 
venhage. 
Om  nu  dit  Konfl-  en- Levens -verhaal  van  Tbeodoor 

vander  Schuur  te  befluiten ,  valt  'er  niets  meer  te  zeg- 
gen, als  dat  hy  een  braaf,  welfprekent,  en  welleevend 

Man  is  geweeft,  het  byzyn  en  .de  vriendfchap  waardig 
van  de  voornaamfte  Perfpnen  in  ons  Gemeenebefï. 

's  Mans  nagelatene  konftwerken  verftrekken  zo  veele 
kampioenen ,  welke ,  gelyk  als  de  rondom  het  Bedde 
-ftaande  Helden  des  Koning?  Salomons,  die  hun  hadden 

aangegort  tot  's  Vorften  ;befcherming.  van  wegens  de 
vreeze  des  Nachts,  insgelyks  altoos  ftaan  ge  wapent  met 
hunne  uitgetogene  Penfeelstrekken,  om  'sMeeflers  afTche 
te  verdedigen  tegens  alle  ongegronde  Berispers  van  zy- 
,ne  onwederfpreekelyke  verdienfte. 

Dien  onvergelykelyken  Theodoor  vander  Schuur  r 

wiert  uit  de  Voorraadfchuur  der  in  roem  'onflerfelyke 
Penfeelhelden  gerukt ,  en  gehuisvefl  in  de  onderaardfche 

V  3  Graf?- 
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Graffchuur  aller  Pofladamieten ,  op  het  Jaar  duizent, 
doch  hoe  veel  meer  weet  ik  den  Leezer  niet  te  be- 

richten (*). 

MATTHEUS  TERWESTÉN, 

In  den  Jaare  duizent  zes  hondert  zeventig ,  op  den 
drie  -  en  -  twintigfle  van  de  Sprokkelmaand  ,  fchonk 

'sGravenhage  meer  vreugde  aan  de  echte  Liefhebbers 
van  de  Schilderkonft,  als  het  Jaar  duizent  zes  hondert 
twee -en -zeventig  vermaak  gaf,  aan  de  oprechte  Voor- 
ftanders  van  ons  dierbaar  Gemeenebeft.  Dat  eerftge- 
noemde  Jaartal  is  beroemt  door  de  geboorte  van  dien 
bovengenoemden  Konftfchilder :  daar  het  laatftgemelde 
Jaar  ftaat  gevloekt,  door  de  Overftroming  der  Franfche 
Krygstroepen  ,  een  Inbreuk  overeenkomende  in  veele 
omftandigheden  met  den  Zondvloed  der  Gotten  en 
Wenden  in  Italien. 

Mattheus  Terweften^  die  jonge  Konft  -  Adelaar ,  ge- 
noot het  eerfte  voedzel  der  adelyke  Schilderkonft  by  zyn 

ouder  Broeder,  den  vermaarden  Hiftoriefchilder  Augu- 
Jlyn  Terweften.  Vervolgens  wiert  hy  onderwezen  by 
den  braven  Konftfchilder  Daniel  Mytens^  wiens  geheu- 

gen nooit  zal  fterven  by  de  Konftkundigen :  en  nader- 
hant  genoot  hy  het  onderwys  van  den  grooten  Gefchigt- 
fchilder  Willem  Doudyns  ;  ook  verwaarloosde  hy  zyne 
uuren  niet,  onder  het  beftier  dier  beide  laaftgenoemde 
Konftzonnen ,  gelyk  als  korts  daar  aan  kwam  te  blyken. 

In  den  Jaare  duizent  zes  hondert  drie -en -tachtig, 
wiert 

(*)  Van  Gooi  zegt  ons  1705.  U.  G. 
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wiert  Mattheus  Terweflen  bequaam  geoordeelt,  te  mo- 

gen teikenen  op  de  Konftfchool  van  'sGravenhage  op* 
gerecht  in  het  Jaar  duizent  zes  hondert  zes  -  en  -  vyf- 
tig;  welkers  verwachting  hy  voldeet,  tot  groot  genoe- 

gen zyner  Meefters,  en  aller  andere  Konftlief hebbers. 
Ook  vorderde  die  Jongeling  zo  uitdermate  fchielyk ,  zo 
door  zyn  ingebooren  geeft  ,  als  door  zyn  byzondere 
vlyt ,  dat  hy  in  het  navolgende  jaar  niet  alleenlyk  on- 
derfcheide  Schilderyen  kopieerde,  na  den  nooit  volpre- 

zen Ridder  Anthony  van  Dyk  ;  maar  insgelyks  veele 
welgelykende  Konterfytzels  fchilderde  na  het  leven ,  ver- 

eelt door  Platfonds  en  Schoorfleenftukken  van  zyn  eigen 

vinding,  alle  welke  Eerftelingen  hooglyk  wierden  goed- 
gekeurt  by  de  Konftbeminnaars,  en  met  welverdiende 
loftuitingen  van  aanmoediging  verheven. 

Omtrent  achtien  Jaaren  had  die  Mattheus  Terweflen 
bereikt,  toen  hy  krachtiglyk  wiert  aangezogt  by  den. 
Prins  van  Anfpach ,  om  hem  te  willen  verzeilen  op  zyn 
voorgenomen  Reize  na  Italien,  welke  Vorft  hy  toen  ter 
tyd  de  eere  had  te  onderwyzen  in  de  Tekenkonft.  Doch 
de  aanbieding  van  dien  Prins,  wiert  hoflyk  ontzegt  by 
zyn  Broeder  Auguflyn  Terweflen ,  zynde  Mattheus  Ter- 

weflen y  hem  een  grote  hulp  in  het  Schilderen  van  de  fie- 
raden en  bywerken  der  Platfonds  ,  Kamerftukken  en 

andere  Konfttafereelen*  Die  verdienftige  Hiftoriefchil- 
der  Auguflyn  Terweflen ,  wiert  verheven  by  den  Keür- 
vorft  van  Brandenburg  tot  zyn  Hoffchilder,  in  het  Jaar 
duizent  zes  hondert  negentig ;  by  welke  gelegendheit, 
hy  in  handen  van  zyn  Broeder  Mattheus  Terweflen ,  on» 
derfcheide  Platfonds  en  andere  by  hem  gedoodverfde 

'Schilderyen,  liet  verblyven,  toen  hy  vertrok  na  Ber- 
lyn ;  alle  welke  ftukken  den  laatflgenoemde  voltooide  $, 
tot  genoegen  aller  Konftkiindigen^ 

Bem 
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Den  konftryke  Mattheus  Terwe/len,  Schilderde  toen 
ter  tyd  een  ruime  Zaal,  verfiert  met  kapitaale  Konftta- 
fereelen ,  op  het  Huis  genaamt  Weftkamp ,  naby  Loos- 

duinen, een  Dorp  berucht  wegens  de  kopere  bekkens, 

waar  in  de  drie  hondert  vy f-en-feftig  t'  eener  dracht  ge- 
baarde Kinders ,  van  de  Gravinne  van  Hennenberg, 

zouden  zyn  gedoopt  geweeft,  indien  wy  Guiciardin, 
Vives ,  en  meer  andere  Schry vers  durven  geloven.  Die 
Zaal  behelsde  veelerhande  geftaltverwifTelinge  befchre- 
ven  by  den  Ridder  Ovidius  Nafo ,  en  wert  by  hem  ge- 
ordonneert  en  gefchildert  voor  den  Heere  Johan  van 
Schuylenburg,  Raad  en  Griffier  van  de  Domeinen  van 
Zyne  Majefteit  Willem  den  Derde  Koning  van  Enge- 
lant ,  Schotlant  en  Yrlant  Te  dier  plaats  ordonneerde 
en  fchilderde  hy  noch  een  Sallon ,  beftaande  in  zes  ftuk- 
ken  in  de  rondte ,  welk  Luflprieel  althans  in  het  bezit  is 
geraakt  van  den  Heer  Hugetan ,  die  het  zelve  benevens 
eenige  andere  Landeryen  heeft  gekogt  van  den  Heer 
Pielat,  zynde  die  laatftgenoemde  Heer,  als  nu  den  Ey- 
genaar  van  die  voorgemelde  voortreffelyke  Buitenplaats 
Weftkamp  genaamt.  Daarenboven  befchilderde  Mat- 

theus Terweften)  noch  een  Sallon  met  zes  fchoone  wei- 
geordonneerde  ftukken  in  de  rondte ,  voor  den  Heer 
van  Oofthuizen  op  deszelfs  Heerlykheit ,  gelegen  in. 
Noordhollant. 

Na  zich  noch  eenige  tyd  te  hebben  onthouden  in 

'sGravenhage,  vertrok  Mattheus  Terweflen  na  Berlyn, 
in  de  Bloeimaand  des  jaars  duizerit  zes  hondert  zes  -  en- 
negentig,  na  verfcheide  Werken  van  belang  te  hebben 
opgezegt  in  de  Nederlanden.  In  die  Hoofdfcad  van 
Brandenburg,  tekende  onze  Konftfchilder  na  veele  Af- 
gietzels  van  overheerlyke  aloude  Stokbeelden  ,  welke 
ftaan  op  draagbaare  Voetftallen,  om  dezelve  te  konnen 

ver- 
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vervoeren  werwaards  men  begeert ,  als  mede  om  ze  te 
doen  draaijen  ,  flaande  het  model  in  hefc  midden.  Die 
konitige  Afgietzels-zyn  geplaatft  in  een  flatelyke  eiron- 

de Zaal.  Aldaar  genoot  Mattheas  Terweften  de  eere 
van  te  worden  begiftigt  met  een  verzegelde  Brief  als  den 
eerfte  Akademift ,  ten  verzoeke  van  den  Heer  Dankel- 
man  ,  toen  ter  tyd  Gunfteling  van  Zyne  Vorftelykc 
Doorluchtigheid  den  Hartog  van  Brandenburg  ,  welke 
Heer  veele  achting  betuigde  voor  die  opgaande  Konft- 
zon. 

Nu  bekroop  de  Reisluft  op  nieuws  dien  Puikfchilder, 
weshalve  hy  zyn  koers  flelde  na  Romen ,  dat  voordee- 
lig  Athene  voor  de  aankomende  Schilders ,  Beeldhou- 

wers, Graveerders ,  Oudheidlievende  en  Leergrage  Jon- 
gelingen. Mattheas  Terweften  vertrok  dan  van  Berlyn 

op  Leipzig ,  en  van  daar  op  Neurenberg,  alwaar  hy 
veele  beleefdheden  genoot  by  den  vermaarden  Heer  Joa- 
chim  Sandrart ,  beide  een  beroemd  Konftfchilder  en  een 

!  verdienftig  Hiftorielchryver  der  Konftfchilders  en  Konft- 
fchilderesfen.  Van  Neurenberg  vervorderde  hy  zyn  Rei- 
ze  op  Augsburg ;  en  vervolgens  door  het  Tirolfche  op 
Venetien,  dat  overheerlyk  aloud  Gemeenebeft ,  en  die 
onverwinnelyke  Ryksvorftin  van  de  Adriatiefche-Zee, 
wiens  Doge  Jaarlyks  een  verfch  Huwelyks- verbond  aan- 

gaat met  die  golvende  Bruid ,  wiens  bekoorlykheden  zom- 
tyds  al  te  vrypoftiglyk  worden  gefoolt  by  den  Mede- 
vryer  van  dien  Hartog,  den  grcoten  Turk.  Naaldaar 
het  merkwaardigfte  te  hebben  bezichtigt,  verreisde  den 
nieuwsgierige  Konftenaar  op  Ferrare  en  Boulonje,  die 
beruchte  Juweelmagazynen  van  konftryke  Schildery-klei- 
nooden.  Vervolgens  ftevende  hy  op  Florence,  die  fchat- 
ryke  Hoofdftad  van  het  Hartogdom  van  Groot  Toska- 
nen,  en  van  daar  op  Siena,  in  welke  Stad  onderfcheide 
Vierde  Deel.  X  ver- 
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verwonderlyke  Schilderyen  van  den  weergalozen  Corre- 
gio  worden  gevonden.  Eindelyk  belande  Mattbeus  Ter- 
iveftcn  te  Romen,  alwaar  hy  zynen  geliefden  Broeder 
aantrof»  gebendnaamt  den  Paradys  -  vogel  ,  een  braaf 
Bloem-  Fruit-  en  Dieren-fchilder,  den  welken  hy  in  gee- 
ne  feftien  Jaren  had  gezien ,  in  welk  tydsbeftek  veele 
beurtverwisfelingen  voorvallen. 

Te  Romen  begaf  zich  onzen  Konftfchilder  onder  de 
Romeinfche-bende,  een  beruchte  Maatfchappy  van  Her- 

dopers, welke  onfchuldige  Kettery  echter  nooit  onder- 
hevig is  ge  weeft  aan  eenige  Geeftelyke  noch  Weereldly- 

ke  Straften.  Die  Heeren  Bendvogels ,  ten  getalle  van 
dartig  Leden ,  vergadert ,  ontfingen  dien  nieuwen  Konft- 
vogel  met  een  ongemeene  Vertoning  van  zeldzame  op- 
gefchikte  Perfonaadgien ,  en  vervrolykten  die  aangename 
plegtigheid  met  het  aanfteeken  van  een  overfchoon  Vuur- 

werk. Ook  beantwoorde  Terwejlens  Bendnaam  volko- 
mentlyk  aan  zyn  uitgeftrekten  geeft,  wordende  hy  ge- 

doopt den  Adelaar.  Ik  herhaal,  dat  zyn  Doopnaam  over- 
eenkwam met  's Konftenaars  verheven  Geeft;  want  gelyk 

als  den  Adelaar  de  Zonneglansfen  doorboort  met  zyn 
fcherp  gezigt ;  op  die  wyze  doorgronde  Mattheus  Ter* 
wellen  de  alderverborgenfte  geheimen  der  Adelyke  Schri- 
derkonft  langs  de  vergrootglazen  zyner  doordringende 
oogen.  Den  gantfchen  nacht  door  waren  die  vrolyke 
bendvogels  zo  luftig  gelyk  als  zo  veele  Sint  Michiels  Ka- 
nonnikken  geduurende  het  Feeft  van  Sint  Norbert;  en 
zy  dronken  en  klonken  zo  zangkonftiglyk ,  als  of  het 
klokkenfpel  van  de  Samaritaine  was  verhuift  uit  Parys  en 
verplaatft  geworden  binnen  de  Schilderbend  tot  Romen. 
Ook  verdoofde  den  gefaifraande  Morgenftond  geenzints 
noch  in  het  minfl  die  uitgelatene  Vreugde,  als  wanneer 
alle  de  Bendheeren  hunnen  karsvars  aangenomen  Bend- 

broe- 
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broeder  vergelden  na  de  Bacchus-graft,  om  aldaar  zy- 
nen  Naam  te  doen  boeken  tot  een  eeuwigdurende  ge- 

dachtenis. Vervolgens  ziende  en  taftende ,  dat  het  een 

bedurven  dag  was ,  wiert  'er  na  een  druifrype  raadsver- 
gadering een  eenparig  bef  luit  genomen ,  om  dien  lofly- 

ken  Doopnaam  des  Adelaars  te  bevochtigen  met  die  zel- 
ve traanen  by  het  toortslicht  van  de  Zon,  waar  mee  2y 

die  plegtigheid  zo  gulhartiglyk  hadden  geviert  by  het 
bleek  fchynzel  van  de  Maan.  Dat  ver vroly kent  voor- 
ftel  wierd  beantwoord  door  een  luidruchtig  Britfch  Hus- 
fa\  en  daar  op  was  drinken  het  Qui  vala?  en  klinken  de 
leus  van  de  Wacht.  Dat  daar  op  de  yverigfte  Bend-pa- 
pegaaijen  na  hunne  byzondere  netten  flodderden  tegen s 
het  vallen  van  de  nacht,  met  bieze  hoofde  en  met  ftroo- 
je  beenen,  valt  gemaklyk  te  gisfen;  en  dat  het  gros  dier 
Nachtravens  en  Dagleeuwerikken,  des  anderendaags  met 
minder  luft  in  den  konfcappel  beeten,  als  zy  daags  te 

5  voren  hadden  gehapt  in  de  Italiaanfche  Druif,  zou  zelfs 
een  Twyfelaar  niet  durven  ontkennen. 

Na  dat  Mattheus  Terwejlen  zich  ruim  een  Jaar  had 
opgehouden  te  Romen,  nam  hy  fchielyk  het  befluit  van 
elders  te  verreizen ;  welk  befluit  hy  ook ,  hoewel  tot 
fmart  van  de  konftryke  bend ,  werkflellig  heefc  gemaakt. 
Dartig  ofte  veertig  Eendvogels  geleiden  hunnen  Adelaar 
tot  aan  het  eerfte  Pofthuis,  met  hangende  wieken ,  wel- 

ke troep  hem  aldaar  treflyk  onthaalde ,  en  onder  het  ftor- 
ten  van  een  piasregen  van  Wyn  ,  het  jongft  Vaartwei 
;toeriep  met  bedaauwde  blikken.  Hy  vertrok  op  Loret- 
:o,  en  van  daar  op  Venetien,  alwaar  hy  de  plegtigheid 
van  het  Huwelyk  des  Doge's  met  de  Adriatiefche  Zee 
by  woonde,  welke  plegtigheid  in  veele  deelen  overeen- 

komt met  de  Water- kavalcade  van  den  nieuwen  Lord- 
Major  van  Londen  op  de  Rivier  de  Teems.    Na  te  dier 

IX
  

2  
plaats 
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plaats  noch  eens  het  merkwaardigfte  te  hebben  bezich- 
tigt ,  nam  den  Konftfchüder  zyn  Reis  door  Kroatien  en 
Stiermark  op  Weenen,  alwaar  hy  veel  beleefdheid  ge- 

noot by  Schoonejans ,  Hoffchilder  des  Keizers ,  en  by, 
David  den  Koning ,  een  verdienftig  Schilder  van  Hanen, 
Hennen,  en  andere  Vogels.  Na  een  verblyf  van  drie 
Maanden  tot  Weenen,  verreisde  hy  op  Praag, de  Hoofd- 
ilad  van  Bohemen ,  alwaar  hy  aantrof  Jan  Gotlieb  Glau- 
ber,  een  beroemd  Hoveling  van  Sint  Lukas,en  vermaard 
in  het  verbeelden  van  Landgezigten  en  Zeehavens.  Uit 
Praag  vervorderde  dien  onvermoeide  Adelaar  zyn  vlugt 
na  Dresden ,  en  van  daar  op  Berlyn ,  wordende  hy  by 
een  ieder  in  het  algemeen  met  vreugde  verwelkomt. 
Te  Berlyn  Schilderde  Mattheus  Terweflen  ,  wiens 

konftpennen  grootelyks  waren  verflerkt  geworden  door 
de  ilraalen  van  de  Römeinfche  Zon ,  nocli  eenige  Plat- 
fonds  voor  Haare  Keurvorftelyke  Doorluchtigheden  den? 
Hartog  en  de  Hartoginne  van  Brandenburg ,  als  van 

'sgelyken  voor  eenige  byzondere  Perfonen.  Hy  vertrok, 
vervolgens  op  Hanover,  onder  het  gelei  van  de  voor- 
naamfte  Kondenaars  ,  en  wiert  beleefdelyk.  ontfangenN 
by  genoegzaam  alle  de  Puikfchilders  van  die  laatftgemel- 
de  Luchtftreek ;  zo  dar  hy  in  veele  omftandigheden  meer 
gelyk  was  aan  een  Afgezant,  als  aan  een  Konftfchüder, 
tm  opiigte  der  algemeene  Eerbewyzingen  ,  welke  hy 
kwam  te  genieten  in  alle  die  gemelde  uitheemfche  Ge* 
wellen.  Eindelyk  zynde  beland  in  Amflerdam,  vervro- 
lykte  hy  zich  gedurende  eenige  dagen  in  die  koopryke 
Werelditad  met  de  voornaamfle  Konftenaars ,  aldaar 

woonachtig;  en  hy  bepaalde  toen  zyn  vlugt  in  'sGra- 
venhage ,  in  welk  Luftprieel  der  Vrygevogtene  Neder- 

landen hy  aankwam  op  den  twaalfde  van  de  Wiede- 
maand ,  in  het  Jaar  Duizend  zes  Honden  Negen -en? 
Negentig.  Het 
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Het  zou  een  ar  te  uitgeftrekte  Befchryving  worden, 
om  alle  deszelfs  Platfonds  ,   Kamers  ,    Schoorfteenftuk- 
ken  en  Kabinettafereelen  aan  te  halen ,  by  hem  gefcbil- 

dert  zedert  zyn  komft  in  'sGravenhage.    Wy  zullen  'er 
dan  maar  by  voegen  ,  dat  die  te  gelyk  vaardige  en  groo- 
te  Konftfchilder ,   heeft  gefchildert  den  geheimen  Trap- 

op Honsholredyk,  vervattende  onderfcheide  Hiftorien  > 
betreffende   het  Keurvorftelyk  Huis  van  Brandenburg. 
Noch  een  groot  Sallon,  ge^iert  boven  en  in  de  rondte 
met  Pleifterwerk ,  behandelt  op  een  Romeinfche  wyze 
gefloffeert  met  Bloemfeftoenen  by   Ga/par  Pedro  Ver 
brugge ,  een  verdienftig  Bloemfchilder. 

In  het  Jaar  Duizend  zeven  Hondert  Tien ,  wierd  den 
Konftfchilder  Mattheus  Terwejlen  opontboden  na.Ber- 
lyn,  op  bevel  des  Konings  van  Pruisfen,  alwaar  hy  on- 

derfcheide fchoone  Tafereelen  fchilderde,  in  maatfchap- 
py  met  zyn  Broeder  Auguftyn  Terwejlen ,  alle  welke 
konftftukken  verwonderlyk  voldeeden  aan  dien  Vorfl? 
en  aan  het  gantfche  Hof.  Op  die  tyd  verkreeg  hy  een 
verzegelden  brief  als  Hoffchilder  5  Beftierder  en  Hoog- 

leeraar van  de  Koninglyke  HoogefchooL;  met  welke 
Eertitels  dien  hoog  verheven  Konft-adelaar  wederkeerde 

na  's  Gravenhage  3  na  een  verblyf  van  vier  maanden  tot 
Berlyn.  Korts  daar  aan ,  wierd  hy  op  nieuws  vereerd 
met  een  Koninglyke- Orden  3  om  een  model;  te  maken 
voor  de  koepel  van  de  Oranjezaal  op  Honsholredyk, 
Dat  model  verbeelde  de  Geflachtrekening  van  het  Huis 
van  Brandenburg,  en  vervatte  ruim  vyf  hondert  beel- 

den >  na  het  Leven  gefchildert  met  koleuren.  Doch  toen 
alles  was  vervaardigt  tot  dat  overheerlyk  Werk,  ftak  de 
Dood  zyn  magere  fchenkels  in  het  wiel  van  die  verwach- 

ting., door  het  Overlyden  van  zyn  Pruisfifche  Majefieit5 
X  3,  tot 
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tot  geen  geringe  fmart  van  Mattheus  Terwejlen,  en  van 
meer  andere  Konftenaren. 

Tot  bekorting  van  deze  konftceel,  als  's  Konftfchilders 
Geeft ,  zo  uitgeftrekt ,  zullen  wy  ons  fpoeden  tot  be- 
fluit,  en  noch  maar  eenige  weinige  Werken  aannaaien  ; 

als  by  voorbeeld :  in  's  Gravenhage  heeft  hy  gefchildert 
twee  voortreffelyke  Platfonds,  benevens  eenige  Schoor- 
fteen-  en  Deur-ftukken  voor  den  Wel  Ed.  Geboren  Hee- 
re  Adriaan  van  der  Mieden  ,  Raadsheer  in  den  Hove 
van  Holland ,  Zeeland  ,  en  We  ft  vriesland.  Noch  een 
groot  Sallon  voor  den  Wel  Ed.  Hooggebooren  Heer  Ja- 
kob  Godefroi  van  den  Boetfelaar ,  &c.  &c.  gegiert  met 
Bloemen  by  den  beroemden  Coenraad  Roepel ,  tot  een 
algemeene  voldoening  aller  Konftkundigen.  Als  van 

'sgelyken,  een  groot  Platfond  in  het  Vertrek  der  Bor- 
germeefteren  in  's  Gravenhage,  verbeeldende  de  Opper- 
magt,  het  Geloove  ,  de  Gerechtigheid,  en  den  Over- 

vloed ,  volgens  het  geene  my  deswegens  is  bericht  ge- 
worden. 

Reeds  is  die  verdienftige  Schilder  veertig  jaren  Beftier- 
der  geweeft  van  de  Broederfchap  en  de  Hoogefchool  der 
Schilderkonft ,  welke  grootfte  Hoogefchool  noch  op  he- 

den bloeid  in  vollen  luifter,  onder  zyn  loflyk  bewind. 
Tot  een  bewys  van  het  bekend  Spreekwoord ,  „  dat 

„  'er  nooit  Duiven  worden  gekipt  uit  Adelaars  Eijers  ", 
zullen  wy  overftappen  tot  de  Zonen  van  Mattheus  Ter- 
weften)  welke  jonge  Konftfchilders  insgelyks  van  naby 
de  Zon  der  Schilderkonft  befchouwen ,  in  navolging  van 

's  Vaders  verheeven  vlugt  na  het  Konftgeftarnt. 
Den  beruchte  Konftenaar  Mattheus  Terweften  Schil- 

dert noch  op  heden ,  zonder  het  aldergeringft  verval  in 
Geeft  noch  Ligchaams  hoedanigheden.  Wy  paren  der- 

halve 
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halve  onze  wenfch  aan  de  algemeene  wenfchen  aller 
Konftkundigenr  en  verhopen  ,  dat  die  glinfeerend  Ge- 
ftarnt  noch  veele  jaren  mag  brallen  aan  den  Hemel  der 
weergalooze  Schilderkonfc. 

EENIGE  AANMERKINGEN 

OVER    DE 

SCHILDERKUNST 
E  N 

LEVENSBYZONDERHEDEN, 
V  A.N 

MATTHEUS  TERWESTER 

Zedert  het  Overlyden  van  Willem  Doudyns,  Daniel 
Mytens ,  en  Auguftyn  Terwejten  ,  dien  heiligen 

Drievoet  in  den  Tempel  van  de  Godes  der  Schilderkonft, 
is  het  getal  dier  Konflfchilders  klein  geweeft,  het  welk 
het  Antiks  en  den  grootfehen  fmaak  der  Romeinen, zo  in; 
het  ordonneeren ,  tekenen ,  als  in  de  behandeling  van  het 
Penfeel ,  20  konftiglyk  heeft  waargenomen  gelyk  als 
Mattheus  Terweften.  Dat  die  groote  Konftenaar  de 
Ontleedkunde  volmaaktelyk  verftaat,  blykt  in  zyn  Man- 
nelyke  Beelden,  in  dewelke  de  naauwkeurige  tekening 
der  Ledematen ,  de  beweging  der  Spieren  en  Draaijingen 
verwonderlyk  zyn  waargenomen.  De  geftaltens  zyner 
Vrouwenbeelden  zyn  bevallig ,  en  teder  van  omtrek  , 
fchoon  van  Tronien ,  en  ge9iert  met  breede  welgeplooi- 

de- 
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de  draperyen ,  en  aardige  (geraden.  Voor  al  en  boven 
al ,  zyn  zyne  gefchilderde  kindertjes  weergaloos  golven- 
ae  gemaalt ,  en  niet  minder  konftig  uitgebeeld  in  ko- 
leuren  ,  als  de  onnavolglyke  kindertjes  van  Quesnooi, 

'zyn  gebyteld  uit  marmer,  uit  elpenbeen  gefneeden,  ofte 
uit  wafch  en  potaarde  geboetfeert. 

Daarenboven  heeft  Alattheus  'Terwéften  de  konfl  fix van  een  fchonen  Ligchaams  omtrek  te  verzeilen  door  een 
poezelige  rondheid;  en  het  is  zyn  geheim  om  het  fchoo- 
me  te  paren  met  het  natuurlyke,  tot  welke  volmaaktheid 
een  zuiver  oordeel  word  vereifcht,  benevens  een  groote 
kracht  des  geefts. 

Ook  is  die  zeldzame  Konftenaar  een  byzonder  Voed- 
fterheer  geweeft  van  veele  Leerzuchtige  Jongelingen  , 
welke  brave  Meefters  zyn  geworden  onder  zyn  loflyk 
beftier.  Zyn  manier  van  de  Jeugd  te  onderwyzen  in  de 
Tekenkonit,  is  zo  wiskonftig;  en  zyn  handleiding  om 
Aan  dezelve  een  fm aak  te  geven  van  het  waarefchoon^ 
is  zo  onfeilbaar,  dat  zelfs  de  alderzwaarmoedigfte  gefteU 
tenis  ongevoeiiglyk  <komen  te  vorderen  onder  zyn  onder- 
wys. 

Vorders  zullen  wy  'er  toedoen  ,  dat  Mattheus  Ter- 
-weften  zo  vaardig  is  ais  een  Luca  Jordano^  of  een  Pel- 
Jegrino;  zo  fchoon  van  omtrek  als  een  Hannibal  Carats\ 
-zo  zuiver  van  handeling  als  een  Adriaan  van  der  Werf> 
alhoewel  min  net,  en  meer  natuurlyk;zo  manlyk  in  zyn 
Mans  afbeelding  als  Pieter  Paulus  Rubens ;  zo  bevallig 
in  zyn  Vrouwenbeelden  als  Anthony  van  Byk  ;  zo  lief- 
Jyk  in  .zyne  Kindertjes  als  Francefco  Albano  ;  en  zo 
grootfeh  in  zyne  ordonnantien  als  een  Paulo  Veronefe\ 

en  met  deze  onpartydige  Befchryving  van  'sKonftenaars 
hoedanigheden ,  zal  ik  myne  Aanmerkingen  belluiten. 

.De  Hoqgefchool  der  Schilderkonft,  in 'sGravenhage, 

wierd 
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wierd  opgericht  in  den  Jaare  Duizend  zes  Hondert  Zes- 
en-  Vy  f  tig  ;  of  liever  geloutert  van  de  Kladfchilders, 
Boekbinders ,  Stoelmakers ,  en  diergelyke  mindere  Be- 

roepen (*). 

Dat  Konftgenootfchap  van  de  Schilderkonft  bezit  on-' 
derfcheide  fchoone  Vertrekken ,  alle  welke  zyn  gefchikt 
tot  hun  byzonder  gebruik.  De  grootfte  Zaai  word  ge- 

bruikt tot  de  Verkoping  van  Schilderyen  ,  't  zy  dat  de  konft- 
tafereelen  komen  uit  Sterfhuizen,  of  by  andere  gelegend- 
heden  aldaar  ten  dien  einde  worden  gebragt  ,  uit  welke 
Verkopingen  het  voorgemeld  Konftgenootfchap  iyne 
voordeelen  komt  te  oogften.  Die  Zaal  is  waardig  het 
bezoek  der  Konftkenners ,  als  zynde  rykelyk  geftoffeert 
en  opgeciert  met  konfttafereeien  van  veele  uitmuntende 
Konitfchilders,  wier  konft  niet  alleenlyk  de  Nederland- 
fche  Kabinetten  heeft  verheerlykt,  maar  zelfs  de  Duit- 
fche  Hoven  >  en  de  Italiaanfche  Konft  vertrekken  door 

Sint  Lukas  geeftkleinooden. 
Het  Platfond  van  die  Zaal  vervat  een  rond  in  het  mid- 

den, benevens  vier  hoekfinkken ,  allen  konfciglyk  be- 
fchildert.  Een  hoekftuk  is  gefchildert  by  Theodoor  van- 
der  Schuur ,  en  verbeeld  de  drie  Hoofdkoleuren.  Een 
tweede  is  bemaalt  by  Daniel  Mytens  ,  en  verbeeld  de 
Waarheid,  dewelke  op  den  rug  des  Tyds  aantekent  de 

'  Gefchigten  ,  welke  door  de  Faam  ,  ruftende  op  de 
'Wolken  boven  de  Waarheid,  door  eenige  kupidoos  en 
;  muziek -konftwerktuigen  verzelt ,  worden  uitgebazuint 
■door  de  gantfche  Weereld.  Het  derde  hoekftuk  is  ge- 
jfchildert  by  Auguftyn  Tenveften  ,  waar  op  die  groote 
Konftenaar  de  Doorzigtkunde  ,  benevens  de  Bouwkonit 

heeft 

£*)  Die  van  de   Hoogefchoöl  der  Schilderkonft,  in  VHage  ,  eeö 
Uitvoerige  Befchryving  begeert,  leze  J.  van  Gools  tweede  Deel.  U.G. 
Vierde  deel.  Y 
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heeft  afgebeeld.     En  het  vierde  (tuk  is  geordonneerd  en 
gepenfeeld  by  Robert  du  Valx ,  waar  op  de  Starrekunde 
en  de  Meetkunde  zyn  verbeeld.     Het  middenrond  is  be- 

fchildert  by  Willem  Doudyns ,  en  verbeeld  de  's  Graven- 
haagfche  Stedemaagd  ,  aan  dewelke  de  Schilderkonft, 
de  Bouwkunde,  de  Glasfchilderkonft  ,   en  de  Graveer- 
konft,  hulde  en  manfchap  komen  aanbieden.     Doch  te 

iel  ver  tyd  heeft   die  brave  Konfcfchilder  'er  de  Godes 
Pallas  by  geordonneerd  met  de  Konftliefde   gefterkt , 
welk  paar  de  fmeerige  Kladfchilders ,  voorzien  met  Lad- 

ders en  Verfpotten;  de  muffe  Boekbinders,  verzelt  door 
Pars  en  Schroeven ;  benevens  de  onwaardige  Stoeldraai- 
jers,  en  hunne  Gereedfchappen  nederbonfl  uit  den  He- 

mel der  Konften  en  Wetenfchappen.     Het  Schoorfteen- 
lluk  is  gefchildert  door  Mattheus  Terweften  ,    en  ver- 

beeld de  Jeugd  by  Merkuur  opgeleid  tot  de  School  van 
de  Schilderkonft,  welke  veilig  gezeten  onder  de  Befchut- 

ting  van  de  's Gravenhaagfche  Overheid,  de  Jeugd  bly- 
moediglyk  ontfangt,  en  tot  aanmoediging  de  Beloonin- 

gen aantoont,  onderwyl  dat  de  Faam-godes,  zittende 
in  het  verfchiec  op  de  wolken ,  bereid  is  om  den  Lof  der 
Verdienftisren  od  te  bazuinen. 

Het  tweede  Vertrek  is  gefchikt  tot  een  Vergaderplaats,, 
alwaar  op  den  Zaturdag  deze  ofte  geene  Leden  van  dar 
Konftgenootfchap  te  z-amen  komen  ,  om  te  raadlh.. 
over  zaken  rakende  de  Maatfchappy  der  Schilderkonft. 
Die  kamer  pronkt  met  een  glaaze  kas  geftoffeerc  met 
keurlyke  Konftboeken ,  verrykt  door  vergulde  Franfche 
Banden ,  by  het  Affterven  van  onderfcheide  Konftlief- 
hebbers  aan  dat  Konftgenootfchap  nagelaaten  en  ge- 

maakt by  laatften  Wil  tot  een  gedachtenis.  Ook  is  dat 
Vertrek  gecuert  door  twee  Lykgezangen ,  in  fchoone 
Lyften  vervat,  op  het  Overlyden  der  beruchte  Konft- 

fchilders 
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fchilders  Daniel  Mytens^  verfcheijen  op  den  negentiende 
van  de  Herfftmaand ,  in  het  Jaar  Duizend  zes  Hondert 
Acht-en-Tachtig;  en  van  Willem  Doudyns>  Overleeden 
in  het  Jaar  zeftien  Honderd  Zeven-en-Negentig. 

Het  derde  Vertrek  word  gebruikt  tot  de  algemeene 
Tekenplaats  van  die  Hoogefchool  der  Adelyke  Schilder- 
Jtonft ,  opgerecht  in  den  Jaare  Duizend  zes  Hondert 
Twee-en-tachtig.  Het  vierde  Vertrek  is  gefchikt  tot  het 
gebruik  van  den  Knegt  van  het  beroemd  Konftgenoot- 
fchap. 

Die  loflyke  Maatfchappy  beftaat  thans  voor  het  meer- 
dergedeelte uit  Konftfchilders ,  Plaatfnyders  en  Glas- 

fchryvers.  De  Beeldhouwers,  welke  in  den  beginne  voet 
by  ftek  hielden  by  dat  Konftgenootfchap ,  zyn  eenige 
jaaren  geleeden  Renegaden  geworden ;  doch  niet  tegen- 

staande dat  die  Hamer-  en  Bytel-muzikanten  dat  voor- 
treffelyk  Broederfchap  hebben  begeven  ,  zyn  zy  echter 
genoodzaakt  aan  het  zelve  eene  Jaarlykfche  Erkentenis 
te  betalen  ,  ten  trots  hunner  leère  fchootsdoeken ,  en 
icherpe  haaijenvellen. 

De  hoofdoorzaak  dier  eerftgemelde  afzondering  van 
de  Kladfchilders ,  Boekbinders ,  en  Stoelmakers ,  fproot 
voornamei  yk,  om  dat  die  Ambachtsgezellen  het  arbei- 

den wars,  in  alle  hoeken  en  winkels  Schilderyen  liepen 

opzoeken,  en  'er  vervolgens  een  Verkoping  van  hiel- 
den, quanfuis  onder  den  regenhoed  van  Sint  Lukas-Gild. 

Doch  toen  met  der  tyd  de  Konft  van  het  Glasfchilderen 
grafwaards  daalde;  en  dat  geen  gering  getal  van  Konft- 

fchilders overhelde  tot  de  Kladpot  en  de  Konftbedrie- 
gery,  (het  eene  en  het  andere  duurt  noch)  verontwaar- 

digden zich  de  echte  Konftfchilders  ,  en  vervorderden 
een  Echtfcheiding  van  Tafel  en  Bed  tusfchen  hen ,  en 
dat  gefpuis. 

Y  2  Ten 
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Ten  dkn  einde  beleiden  de  Echtelingen  der  uitmun- 
tende Schilderkonft  een  plegtige  Vergadering ,  op  den 

vyftiende  van  de  Sprokkehnaand,  in  het  Jaar  Duizend 
:zes  Hondert  Ses-en-Vyftig,  om  te  beramen  over  de  wy- 
2e  van  die  Echtfcheiding,  en  een  Verzoekfchrift  aan  te 

bieden  aan  de  Overheid  van  'sGravenhage.  De  Konft- 
fchilders,  ten  getalle  van  Acht -en -Veertig,  hebbende 
aan  het  hoofd  hunner  Bezending  den  Heere  Liderik 
vander  Lis  ,  beroemd  Konflfchilder  ,  en  toen  ter  tyd 
Regeerend  Schepen ;  geleeken  niet  qualyk  na  de  verga- 

derde misnoegde  Edelen ,  welke  oudtyds  een  Verzoek- 
fchrift aanboden  aan  Margareta  van  Parma.  Doch  het 

Haagde  de  Schilders  beter  dan  die  Edelen  ,  dewyl  de 
eerftgenoemde  een  genadig  Fiat  verkregen,  by  een  af- 
zonderlyken  nieuwen  Gildebrief ,  gedagtekent  op  den 
Zeven- en -Twintigfte  van  de  Wynmaand  ,  deszelven 
jaars ,.  in  welke  Gildebrief  veele  voorrechten  en  voorde- 

len wierden  vergunt  aan  die  Maatfchappy,  of  Konftge- 
nootfchap  van  de  Schilderkonft. 
Wy  zullen  maar  alleenlyk  de  voornaamfte  verdeelpun- 

ten van  dien  Vergunbrief  aanhaalen,  om  ons  Schilder- 
boek niet  te  doen  vallen  in  de  Waterzucht  der  Letteren 

door  een  al  te  overtollig  fchrift. 
„  Voor  eerfl  dan,  dat  geen  Meeiler,  het  zy  een  In- 

„  wooner  ofte  Vreemdeling,  eenige  Schilderyen  noch 
„  Konllvverken  zal  vermogen  te  Maken,  noch  te  Ver- 

„  kopen  in  'sGravenhage,  ten  zy  hy  alvorens  in  dat 
„  Broederfchap  is  geadmitteert. 
„  Dat  niemand  zal  vermogen  een  Verkoping  te  be- 

5,  leggen  van  Schilderyen  noch  Konftwerken  ,  ten  zy 

-,,  hy  alvorens  twee  Jaren  in  'sGravenhage,  ofte  in  des- 
„  zelfs  Rechtsgebied,  zich  heeft  onthouden.  Voor  't 
^  minil  3  tot  genoegen  van  den  Deken  en  de  Hoofd* 

„  man* 



ber     NEDERLANDERS.  *£» 

„  mannen  van  het  voornoemd  Konftgenootfchap,  geka- 

„  veert  't  zelve  te  zullen  doen,  en  zulks  hem  by  de 
„  Gebroederfchap  is  toegeftaan.  Als  van  'sgelyken  , 
jr  dat  hy  tot  voldoening  van  de  Overheid  van  'sGra- 
55  venhage,  ofte  van  het  Konftgenootfchap,  zal  hebben 
„  aangetoont  en  bewezen  dat  die  Schilderyen  hem  in 
M  eigendom  toebehoren. 

33  Dat  insgelyks  geen  buiten  Perfoon  vermag  eenige 
„.  Schilderyen,  Beeldhouwery,  Plaat-  noch  Glas-fchry- 

„  very,  te  brengen  in  's  Gravenhage  om  dezelve  te  Ver- 
„  kopen ,  noch  te  laten  Verkopen ,  zelfs  een  Verkopinge 
3,  te  beleggen ,  noch  te  doen  beleggen  by  anderen,  on- 
3,  der  geenig  voorwendzel  altoos ,  dan  na  alvorens  tot 
3,  zulks  te  zyn  geadmitteert  by  de  Overheid  dier  Plaats  3 
33  met  raad  van  den  Deken  en  de  Hoofdmannen  van 
3,  dat  voorfchreven  Konftgenootfchap,  daar  toe  byzon- 
33  derlyk  geadmitteert ,  onder  Verbeurte  van  de  inge- 
3,  bragte  Goederen,  ten  profyte  van  den  Officier ,Broe- 
3,  derfchap  en  Armen  ,  elk  voor  een  derde  óqq\.  Dat 
,3  mede  alle  de  Schilderyen  en  andere  Werken,  dier  bo- 
33  venuitgedrukte  Konftenaren,  komende  van  buiten  in 

3,  's  Gravenhage  ,  ofte  onder  deszelfs  Rechtsban  zynde 
„  ingebragt,  om  te  worden  Verkogt  by  den  Boelhuis- 
33  meefler,  zullen  zyn  verbeurt  en  werden  vrygekogt 
33  ten  profyte  van  de  Broederfchap,  met  een  fomme  van 
33  Tien  Guldens,  ftuk  voor  fUik,  ten  waare  zulks  ge- 
3,  fchiede  met  byzondere  toeftemming. 
,  Buiten  en  behalve  deze  en  andere  Artikelen,  breeder 
gemeld  by  de  voorfchreven  Ordonnantie  ,  is  noch  ten 
voordeele  der  Konflfchilders  vergunt  en  toegedaan  ; 
3,  Dat  de  Jaarlykfche  Verkopingen  ,  te  houden  by  de 
33  Broederfchap  ,  zullen  worden  belegt  en  beraamt  op 
3,  zodanige  tyden  en  plaatfen  als  de  Hoofden  van  de 

Y  3  35  Broe*- 

! 
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^,  Broederfchap  zullen  goedvinden ,  met  goedkeuring  der 
5,  Borgermeefters ,  en  dat  zy  van  ieder  Gulden  van  het 
jj  Verkogte  zullen  genieten  den  twintigften  Penning  , 
„  behoudens  het  recht  des  Boelhuismeefters  :  mids  uit 
^5  die  Penningen  betalende  de  Vacatien  van  den  Kon- 
53  traboekhouder,  benevens  eenige  bmtengewoone  On» 
?,  kotten,  gemeenlyk  voorvallende  op  Verkopingen. 

„  Eindelyk  ,  op  dat  alle  de  voorfchrevene  Artikelen 
3,  te  beter  zouden  worden  waargenomen  en  nagekomen, 
„  na  derzelver  inhoud  en  wyze ,  hebben  den  Schout , 
3,  Borgemeefters ,  Schepenen  en  Regeerders,  de  voor- 
„  noemde  Deken  en  Hoofdmannen  gezag  gegeven,  dat 
,,  ingevalle  iemand  onwiilig  waare  de  boete  en  de  l}reu- 
3,  ken  in  de  Ordonnantie  vermeld,  te  voldoen  en  na  te 
„  komen,  de  onwilligen  fluks  ende  aanftonds  te  mogen 
3,  executeeren  ;  beladende  en  beveelende,  met  vooraf- 
„  gaande  kennisfe  en  toeftemming  van  de  Overheid,  in- 
„  dien  voorfchreven  gevalle,  den  Subftituit  Schout,  en 
53 

33 

?3 

53 

Het  Beftier  van  dit  Konftgenootfchap  beftaat  in  een 
Deken  ,  drie  Hoofdmannen  ,  en  een  Geheimfchryver  , 
welke  voortkomen  uit  de  Meefters  Konftfchilders  en 

Meefters  Konflenasrs.  Die  vyf  Officieren  worden  by 
de  Overheid  verkoren,  op  voorgaande  benoeming,  tien 
dagen  voor  den  Feeitdag  van  Sint  Lukas,  en  aangefteld 
in  plaatze  dier  geener  dewelke  twee  Jaren  dien  dienft 
van  de  Broederfchap  htbben  waargenomen. 

Om  nu  Piclura's  Konftgenootfchap  een  grooter  Luifter 
by  te  zetten ,  word  Vr  insgelyks  toegang  tot  het  zelve 
gegeven  aan  .alle  Konftlievenden,     Langs  die  Infchikke- 

lykheid 

de  Gerechtsboden,  die  van  de  Broederfchap  onderftant 
te  doen  en  de  behulpzame  hand  te  bieden,  tot  hand- 

having en  onderhouding  van  deze  Broederfchapbrief 
en  Ordonnantie. 
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lykheid  is  die  Broederfchap  geftegen  tot  een  aanzienly- 
ken  Eeretrap,  dewyl  veele  Konftbeminnaars ,  Perfonen 
van  Geboorte,  Waardigheden ,  Rykdommen,  en  ande- 

re goede  Eigenfchappen ,  niet  alleenlyk  uit  onderfcheide 
Nederlandfche  Steden,  maar  zelfs  ook  uit  andere  Pro- 
vintien ,  zich  hebben  begeven  in  dat  luifterryk  Konftge- 
nootfchap  van  de  Schilderkonft.  Ook  bevinden  zich 
doorgaans  onder  het  zelve  eenige  aanzienelyke  Leden 

uit  de  Overheid  van  'sGravenhage,  by  de  voorgemelde 
Beftierders  verzogt  tot  buitengerneene  Pvaden  van  die 
Konftmaatfchappy.  Daar  en  boven  heeft  dit  Broeder- 

fchap zyn  eigen  Advokaat  en  Prokureur,  om,  des  noods 
zynde,  deszelfs  belangens  te  konnen  voorftaan  en  ver- 

richten voor  de  byzondere  Hoven  -van  Juftitie  in  ons Gemeenebeft. 
Wie  luft  heeft  een  Lid  te  worden  van  die  Broeder- 

fchap, tekend  zynen  Naam  in  een  daar  toe  verordent 
boek,  benevens  eenzekere  Somme  Gelds,  ieder  na  zyn 
welgevallen  ,  als  een  Doodfchuld  ,  te  betalen  by  zyne 
Erfgenamen  na  zyn  overlyden.  Daar  en  boven  is  ieder 
Intekenaar  noch  gehouden  Jaarlyks  te  betalen  een  zilvere 
Dukaton,  ten  behoeve  van  die  Maatfchappy.  Die  kon- 
ftige  Broeders  plagten  eenmaal  in  het  Jaar  te  worden 
onthaalt  op  een  koflelyke  Maaltyd  ,  welke  lonyke  ge- 

woonte zedert  een  geruime  tyd  de  verduifterde  aloude 
Gaftvryheid  is  gaan  opzoeken.  De  Zonnetaning  van 
die  Maaltyd  ontftaat  uit  een  tweeledige  oorzaak.  Voor 
eerft,  dewyl  het  Gemeenebeft  der  Schilderkonft  zeer  na 
grenft  aan  de  Provintie  van  Weftphalen,  in  welke  beide 
Luchtftreken  een  prompte  Wanbetaling  wel  zo  kourant 
is  als  een  fchielyke  voldoening  van  een  Wisfel  -  opzigt,. 
En  ten  tweede,  dewyl  de  Schilders  zeer  onderhevig  val- 

len aan  een  zwak  geheugen ,  door  welk  gebrek  die  Jaar- 

lyk- 
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lykfche  Erkentenis  van  drie  Guldens  en  zo  veele  Huivers 
veeltyds  komt  te  ftuiten  in  haar  vaart.  Echter  komt  die 
lekkere  Maaltyd  noch  bywylen  aanzetten  ,  gelaarfl  en 
gefpoort,  om  de  drie  a  vier  Jaren  ,  achtervolgens  de 
zwangerheid  van  de  Broederfchaps  yzere  Geldkiil;  als 
wanneer  alle  de  Broeders  worden  gewaarfchouwt  door 

in  't  rond  gaande  brieven,  en  op  het  prachtigfte  het  ge- 
heugen a  van  Sint  Lukas,  vieren  met  herhaalde  vreugde- 

teugen. 
Matthcus  Terwejlen  heeft  het  Juicbjaar  ingeftelt,  op 

die  tyd  Deken  zynde,  den  laatfle  van  de  Wintermaand, 
des  Jaars  Duizend  zeven  Hondert  Zeven-en-Dartig.  Dat 
Juichjaar  wierd  prachtiglyk  geviert  by  die  Konrfmaat- 

ichappy  in  's  Gravenhage ,  ter  gelegendheid  van  het  Vyf- 
en-Zeventigfte  Jaar ,  na  de  oprechting  van  die  Hooge 
KonflfchooL  Zynde  de  Broederfchap  edelmoediglyk 

befchonken  by  de  Overheid  van  's  Gravenhage,  met  een 
Somme  van  Hondert  Guldens  Jaarlyks.  De  Vréugde- 
lichten  (gezegt  Illuminatien  in  Onduitfch,)  vercierden 
het  Gefticht  van  het  Konftgenootfchap  ,  en  beiloegen 
dartig  Voeten  in  de  breedte  ,  konftiglyk  geordonneerd 
en  gefchildert  by  Mattheus  Tervocften. 

De  eerfte  Illuminatie  verbeelde  de  Schilderkonft ,  ver- 
zelt  door  de  Bouw-  en  Doorzicht -kunde,  welke  fchee- 
nen  te  redeneeren  over  de  Konft. 

:Ondcr  dat  Tafer'ecl  Jlont  deze  Spreuk: 

(*)  De  Kooge  School  der  Schilderkonfc  heeft  nu  gebloeit 
Vy f-  en  -  Zeventig  Jaren. 

Op  dï  tweede  Illuminatie  was  afgebeeld  het  \Y/apen 

van 
;£  *  )  Fiftorum  viguit  ter  quinqui  Academla  luilris. 
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van  'sGravenhage,  geQiert  aan  de  eene  zy  met  de  Go- 
des  Minerva  ,  dewelke  de  Jeugd  de  Konftoefeningen 
aanprees,  en  aan  dezelve  haare  beloningen  kwam  uit- 

deden. Aan  den  andere  kant  van  het  Wapen  vertoonde 
zich  de  Eendragt  neffens  de  Wysheid ,  het  echt  behoud 
der  Broederfchap;  en  boven  het  Wapen  was  de  Faam 
afgemaalt ,  welke  vliegende  alles  komt  uit  te  Trompet- 

ten ,  en  in  haar  hand  een  j:o1  had  gevat ,  met  dit 
Schrift. 

(*')  De  Voorfcanders  van  de  Schilderkonft. 

Onder  bet  Wapen Jlonden  deze  Woorden'. 

(f)  De  vermaarde  Konftenaars  zyn  vrolyk  onder 
het  goudgekoleurt  Vuurwerk. 

De  derde  Illuminatie  vertoonde  de  Broederfchap,  ver- 
welkomt by  de  Vriendfchap. 

Met  deze  Spreuk-, 

(§)  Dat  de  Broederfchap  noch  groeije  veele  Jaren. 

Ook  wierden  'er  goude  en  zilvere  Gedenkpenningen 
gemaakt  en  uitgedeelt,  van  den  volgenden  inheud: 

Op  de  eene  zy  is  een  Vrouwenbeeld?  gezeten  op  een 
fteen,  verbeeldende  de  Schilderkonft,  waar  by  leggen 
eenige  Schilders  Konftwerktuigen.     Vlak  tegens  haar 

over 
f*)  Meccenates  Piiïura. 
(t)  TeHsfubrittilisgaudet'prcBclarus  spelles. 
(§)  Piftur®  vigeat  multos  conventus  in  Annos. 
Vierde  Deel.  Z 
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over  ftaat  een  gevleugelt  Beeld ,  het  welk  den  Tyd  "ver- 
beeld ,  hebbende  in  de  rechterhand  een  rolle  gevat  met 

het  Cyfergetal  van  Vy f- en  -  Zeventig ;  en  in  de  linker- 
hand een  Zeis.  Achter  dat  Beeld  is  een  Grafnaald  ge- 

ordonneert  ,  welke  beduid ,  dat  niet  tegenftaande  den 
Tyd  alles  verüind  en  Grafwaards  doet  dalen ,  de  Schil- 
derkonft  echter  by  het  Konftgenootfchap  is  verbleven  in 
een  bloeijende  ftand  gedurende  een  reeks  van  Vyf-en- 
Zeventig  jaren.  Het  Omfchrift  is,  Jubil  Acad.  Pi  ft. 
Celebr.)  en  onder  aan  xxxi.  Decemb.  1737.  Dat  is  op 
Nederduitfch  ,  het  Juichjaar  van  de  Hoogefchool  der 
Konftfchilders,  geviert  op  den  31.  van  December  1737. 

Aan  den  anderen  kant  is  verbeeld  het  Wapen  van  's  Gra- 
venhage ,  waar  onder  hangt  een  Weegfchaal ,  verbeel- 

dende de  Gerechtigheid,  met  dit  byfchrift,  Comité  de- 
mentia ,  dat  is,  door  de  Goedertierenheid  verzelt.  Rond- 

om die  Gedenkpenning  ftaan  deze  woorden ,  Hagani  au- 
fpiciis  lata  ejï  Piftura  Senatus;  in  het  Nederduitfch,  de 

Schilderkonft  is  verheugt  over  de  Befcherming  der  's  Gra» 
venhaagfche  Overheid. 

Voor  de  Kamer  van  het  Konftgenootfchap  der  Schil- 
derkonft ftont  een  ftellaadgie  opgerecht,  voor  een  heer- 

lyk  Vuurwerk  beftemt.  Dat  Vuurwerk  was  geordon- 
neert  by  Koenraad  Roepel ,  een  beroemd  Bloem-  en 
Fruit- fchilder,  en  verbeelde  een  Tuin,  gecjert  met  Va- 

zen en  Bloempotten ,  innerlyk  geftoffeert  met  allerhande 
foorten  van  konflige  Vuurwerken.  Ook  voldeet  deszelfs 
uitvoering  aan  de  verwachting  van  de  Leden  van  \\Qt\ 
konftryk  Broederfchap ,  onder  een  vrolyk  gefchal  van 
basfons  ,  hautbois  en  andere  muziek  werk  tuigen.  Den 
toegang  tot  de  Vreugdezaal  der  Konftfchilders  was  afge: 
floten  by  twaalf  Granadiers  van  de  Hollandfche  Voetlyf 
wachten 3,  tot  voorkoming  van  alle  wanordens3  ontftaan 

de 
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de  uit  een  byfter  grooten  toevloed  van  nieuwsgierige 
aanfchouwers ,  van  alle  kanten  derwaards  getroept,  tot 
befchouwing  van  dat  zo  plegtiglyk  en  rykelyk  geviert 
Jubeljaar  van  Vyf-en-Zeventig  Jaren  na  de  loflyke  In- 
uelling  van  dat  befaamt  Konftbroederfchap. 

Deze  navolgende  berymde  Regels ,  eenigszints  veran- 
dert ,  waren  ̂ alom  te  bekomen  in  's  Gravenhage  : 

Doorluchte  Schilderkonft ,    bekranft  met  Wiemaands- 
Rozen, 

Welke  in  het  Bloemfaifoen  zo  Qierlyk  ftaan  te  blozen , 

Uit  purper,  gloeijend  rood,  en  goudgeel  t'zaamge- ftelt, 

Verlicht  door  't  Leeliwit,  die  gloripraal  van  't  Veld, Gelyk  als  Iris  boog  gemarmert  en  doormengelt , 
En  beide  door  de  Konft  en  Vrouw  Natuur  geftrengelt. 

Thans  praalt  den  hogen  Rechterftoel 

Van  't  ryk  gezegent  ,  en  het  dierbaar  Neêrlandfch  Eden , 
In  ftilte,  Ruft  en  Vreden, 

Schoon  in  het  Hart  geplaatft  van  't  Staatfch-  en  't 
Hooffch-gewoel. 

De  goude  Faam  bazuint,  ter  Eere  van  de  Liefde 
En  de  Eendragt  dezer  Maatfchappy, 

Met  een  Trompet ,  wiens  galm  de  dunne  Lucht  door- 
kliefde, 

„  Lang  leeve  het  Broederfchap ,  zo  konftryk>  frifch, 
en  bly  ! 

„  Op  dat  de  Tyberkufi: ,  in  roemzucht  zo  vermetel , 
„  Bekenne ,  dat  ons  Nederland , 

„  Niet  min  dan  't  Roomfch-geweft  haar  Staatfieten- ten  fpand, 

3,  En  als  een  Konftgodes  praalt  op  Vorft  Bato's  Zetel  ï 

Z  2  In 
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ïn  de  Levens-  en  Konft-  befchryving  van  Mattbeui 
Terwejlen>  hebben  wy  ter  loops  genoemt  den  hoogbe- 
roemden  Konllfchilder  Scboone  Jam  ,  Hoffchilder  van 
den  Keizer  ,  en  een  der  beruchtfte  Konftenaars  zyner 
Eeuw. 

Thans  luft  het  ons  zeker  geval  te  verhalen,  betreffen- 
de dien  verdienftigen  Konterfytzelfchilder,  by  wyze  van 

een  Vertellingje,  tot  een  bewys,  „  dat  een  wakker  Man 
„zich  nooit  behoort  te  ftoren  aan  een  ongegronden 
„  fchimp,  mids  dat  hy  de  vereifchte  bewuftheid  en  On- 
„  fchuld  bezit >  om  zyn  Gemoeds  vaftheid  te  onder* 

3,  fehragen  >\ Die  groote  Scboone  Jam ,  een  wakker  Hiflorie-  en 
Konterfytzelfchilder,  kwam  uit  Weenen  over  in  'sGra- 
venhage ,  eenige  Jaren  geleden ,  en  nam  zyn  intrek  ten 
huize  van  Johan  van  Spyk ,  een  Juwelier.  Na  eenige 
Konterfytzels  te  hebben  gelchiidert  in  die  voorgemelde 
Plaats ,  wierd  hem  van  ter  zyde  gezegt ,  „  dat  zommigc 

,,  's  Gravenhaagfche  Schilders  hem  nagaven  als  of  hy 
„  quanfuis  wel  een  welgelykend  Konterfytzel  fchilderde, 
„  maar  dat  het  niet  al  te  breed  by  hem  was  geftelt  on> 

„  trent  de  Tekenkonft  ".  Scboone  Jans>  om  dien  Las- 
ter te  ftuiten  in  zyn  geboorte,  bevoegde  zich  na  de  Te-; 

kenfchool  van  het  Konftgenootfchap ,  en  tekende  nevens 
andere  Liefhebbers  na  het  voorgeftelt  Model :  by  welke 
gelegentheid  hy  zommige  Snoeshanen  handtaftelyk  aan- 
toonde ,  dat  hy  niet  alleenlyk  het  fchoon  Leven  ,  maar 
zelfs  de  Ontleedkunde,  en  het  Antyk,  Meefterlyk  ver-, 
ftont ,  en  uitvoerde  in  de  hoogfte  volmaaktheid. 

Maar  de  Nyd  is  zo  maklyk  niet  te  zusfen,  gelyk  als 
de  hand  van  een  kind ,  het  welk  met  een  appeltje  word 
gevuld*     Eenige  Konftfehilders  nodigden  dien  konftry-i 
ken  Scboone  Jam  op  een  Pypje  en  een  fles  Wyn,  en  on- 

der 
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der  die  fchyn  3  wierd  hem  een  konftfpelletje  voorgehou- 
den 3  alommers  zo  gemeen  onder  de  Paryfche  en  Italiaan- 

fehe  Tekenaars j_als  het  Dopjesfpel  plagt  te  zyn  bekend 
in  de  Trekfchuiten  tusfchen  Amfterdam  en  Ouwerkerko 
Dat  Tekenfpel  beftaat  in  vyf  ftippen  te  zetten  op  een 
blad  wit  papier  5  in  de  tusfchen wydte  van  drie  a  vier  vin- 

gers breedte  van  malkanderen  3  uit- welke  ftippen  vervol- 
I  gens  een  welgevormde  Ligehaams-geftalte  moet  worden 
t  gezogt  en  opgeftelt. .  Die  Heeren  Konftfchilders ,  teken- 
i  den  ieder  voor  zyn  hoofd  eenige  aardige  Beelden,  ach- 
tervolgens  de  by  hunne  Medefchilders  opgeftelde  ftippe- 
len,  welke  Konft  quanfuis  by  Schoone  Jans  tot  boven  de 
opperwolken  wierd  verheven  in  Antwerpfche  loftuitin- 

gen. Vervolgens  wierd  het  zyn  beurt  ,..  en  die  Heeren 
iftelden  hem  zodanige  moeijelyke  geboortsftippelen  op , 
dat 'er  alzo  maklyk  kans  fcheen  voor  dien  braven  Kon- 
ftenaar  om  Menfchen  te  vormen  uit  Draakstanden ,  in 
navolging  van  Kadmus ,  als  een  welgevormd  Beeld  te 
kneeden  uit  die  toverpunten.  Echter  ftelde  hy  zich 
fchrap,  en  na  zyn  begrip  voor  eenige  minuuten  te  heb- 

ben getoetft ,  tekende  hy  een  welgeftelt  Beeld  ,  in  de 
geftalte  van  een  Eranfche  Dame  y  dewelke  zich  ontdoet: 
van  een  Bouillon  pqflérieur ,  by  tyds  genomen  tot  be— 

ijhoudenis  van  haare  gelaats  Leliën  en  Rozen. 

Veeltyds  Jlaagt  den  Wierook  op  de  Mis,  \ 

augustyn  terwesten: 

IS  den  oudlle  Zoon  van  MattheusTeruxeJlen.,  geborem 

in  'sGravenhage,  op  den  laatfte  van  de  Wiedemaand 
in  den  Jaare.  Duizend  zeven  Hondert  Elf  3  een  Jaar  be- 

Z  %^  rucliS: 
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rucht  wegens  de  Oorlogs  Aanzegging  van  den  grooteii 
Czaar  Peter  aan  de  Ottomannen.  Die  Auguftyn  oefen- 

de zich  al  by  tyds  in  de  Tekenkonft  onder  's  Vaders  op- 
iigt.  Vervolgens  kreeg  hy  luft  na  de  Letteroefeningen, 
bevlytigde  zich  naarftiglyk  in  het  bemachtigen  der  La- 
tynfche-  en  Franfche-taalen.  Op  die  hoogte  zynde  ge- 

komen ,  deed  een  natuurlyke  en  ingebooren  neiging  dien 
aankomenden  Boekoefenaar  overhellen  tot  de  Schilder- 
konft,  welk  befluit  ook  voordeeliglyk  flaagde  onder  een 

gunftige  t'zamenfterring,  na  wederzyds  genoegen. 
Die  Augu/lyn  Terweflen  is  een  braaf  Hiftorie-  en  Kon- 

terfy tzelfchilder  3  die  reeds  van  die  dubbelde  Konft  on- 
derfcheide  proeven  heeft  gegeven ,  te  gelyk  tot  voldoe- 

ning ,  en  tot  noch  grooter  verwachting  van  Nederlands 
Konftlievenden.  Hy  onthoud  zich  althans  tot  Delft , 
alwaar  hy  veele  getroffene  Konterfytzels  ,  Platfond-, 
Schoorfteen-  en  Keur  -  tafereelen  heeft  gefchildert ,  fix 
getekent,  vrolyk  gekoloreert ,  en  aardiglyk  uitgevoert. 
Onder  meer  andere  Konfttafereelen  munt  zonderling  uit 
een  fchoone  Zaal,  befchildert  in  de  rondte  met  zes  wei- 
geordonneerde  kapitaale  Konftftukken ,  voor  den  Heere 

's  Gravezande ,  Vroedfchap  en  Raad  der  Stede  Delft. 
Die  Augu/lyn  Terweflen  is  althans  noch  getelt  onder.  I 

de  levende  Konftfchilders ;  en  wy  verhopen ,  dat  hy  on-  I 
der  dat  loflyk  getal  noch  kome  te  verblyven  veele  jaren.  | 

PIETER   TER¥ESTEN.     | 
Het  fchynt  dat  de  Konften  en  Wetenfchappen  erflyk  | 

zyn  in  zommige,by  den  Hemel  begunftigde,  Ge-,  ; 
ilachten.  Die  Stelling  hebben  wy  bewaarheid  gezien  in 

de  vermaarde  Geflachten  van  de  Doufa's,  P<igenjlechers , 

Hoog- 
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Hoogftratens  ,  en  meer  anderen.  Den  Heer  Menage  f 
dat  doorftralend  Toortslicht  der  Geleerdheid ,  fchryft  , 
dat  een  Zoons -zoon  yan  den  alomberoemden  Hugo  de 
Groot ,  toen  hy  ftont  te  worden  onderzogt  by  een  Hoog- 

leeraar der  Hogefcholen  tot  Saumur  ,  naauwlyks  den 
Naam  had  genoemt  van  de  Groot,  of  den  Hoogleeraar 
ftaakte  zyn  Vraagpunten  met  deze  aanmerkelyke  won- 
iderfpreuk,  „  Den  Naam  is  genoeg  (*)  '\ . 

Op  die  zelve  wyze  is  het  ook  geftelt  met  dien  Pieterf, 

'Loon.  van  Mattheus  Terweften  ,  wiens  Lente  een  Vrucht- 
baren Oogft  belooft;  en  zo  veels  te  meer,  dewyl  hy  in 

het  Bloem-  en  Fruit  -  fchilderen  word  onderwezen  by 
den  vermaarden  Coenraad  Roepel^  wiens  Leven  by  ons 
is  befchreven  meteen  onzydige  Pen.  Onze  algemeene 
wenfch  is ,  dat  die  Fieter  Terivejlen  ,  zynde  reeds  zo 
verre  gevordert  in  de  uitgeftrekte  loopbaan  der  Schilder- 
sonft ,  onder  dat  oordeelkundig  beftier  van  dien  boven- 
gjemelden  Konftenaar,  's  Vaders,  en  aller  Konftbemin- 
naren  welgegronde  verwachting,  behoorlyk  in  alle  dee-- 
len  mag  beandwoorderu 

ADRIANA  VERBRUGGEN. 

Die-  konftige  Juffrouw ,  een  Dochter  van  den  Heere 
Jan  Willem  Verbruggen,  Raadsheer  in  den  Hove 

anBraband,  wierd  in  de  grondbeginzels  van  de  Te- 
en- en  Schilderkonft  onderwezen  by  den  braven  Kon- 

erfytzelfchilder  Johan  Volleeven ,  geboortig  van  Am- 
:erdam.  Die  leergraage  Adriana  Verhruggen  is  geboo-  ■ 

en  in  's  Gravenhage  in  den  Jaare  Duizend  zeven  Hon- 

C  *  )  Nomen  fufficiu. 



i$4    ©e    SCHILDERKONST 

dert  Zeven,  welk  Hollandfch  Eden  zy  grotelyks,  door 
die  Geboorte,  heeft  opgeheldert  en  verheerlykt.  Die 
•Konftryke  Juffrouw  wierd  verdrietig  wegens  haare  On- 

kunde in  de  Tekenkonft,  als  zynde  dagelyks  benodigt 
om  getekende  Patronen  voor  de  Borduurnaald ,  ten  wel- 

ken einde  zy  haar  begaf  onder  het  onderwys  van  dien 
vorensgemelden  Konterfyter.  Ook  vorderde  die  konft- 
lievende  Adriana  20  merkelyk  binnen  een  korte  tyd  in 
de  Tekenkonft,  beide  geholpen  doorgeeft  en  vlyt,  dat 
zy  de  hand  floeg  aan  het  Konftpenfeel,  en  zeer  natuur- 
lyk  kopieerde  twee  Hiftorie-tafereelen  by  den  grooten 
overvlieger  Mattheus  Terwejlen  geordonneert  en  gefchil- 
dert.  Aangernoedigt  door  den  gelukkigen  uitflag  van 

datbeginzel,  ondernam  Mejuffrouw  Adriana  Ver 'brug- 
gen twee  keurlyke  Bloemftukken  te  kopieren  ,  gefchil- 

dert  by  den  's  Gravenhaagfche  Puikfchilder  Coenraad  Roe- 
pel,  welke  zy  zo  zuiverlyk  behandelde, dat  allede  Konft- 
kenners  dat  gelukkig  beginzel  befchouwden  met  verwon- 

dering en  verbaaftheid ,  zo  wegens  de  keurige  navol- 
ging dier  Konfttafereelen,als  wegens  haare  konftige  be- 

handeling, oordeel,  en  daar  in  aangewende  vlyt. 
Naderhant  kopieerde  die  geeftryke  Adriana  noch  een 

Bloemtafereél ,  gefchildert  t>y  de  wydberoemde  Konft- 
fchilderes  Rachel  Ruyjch>  een  waardige  Dochter  van  den 
vermaarden  Hoogleeraar  in  de  Genees-  en  Ontleedkun- 

de van  dien  Naam.  Nu  is  't  eene  onbetwiftelyke  waar- 
heid ,  gegrond  op  de  onwederfprekelyke  reden ,  dat  in- 
dien Mejuffrouw  Adriana  Ver bruggen  voortgaat  op  die 

wyze  ,  zy  naar  alle  waarfchynlykheid  zo  verre  de  be- 
ruchte Bloemfchilderes  Rachel  Ruyfch  ,  zal  overcreffen, 

gelyk  als  die  laatftgenoemde  de  konftryke  Maria  van 

Oojlerwyk  is  voorby  gezeik  in"  de  uitgeftrekte  zee  der veelkleurige  Bloemen  en  Fruiten. 

N.  VAN 
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N.     V  A  N    K  U  Y  K. 

IS  een  Leerling  geweeil  van  Matthens  Terwejlen^  en 
een  verdienftig  Schilder  geworden  onder  deszelfs  be- 

[  ftier.     Na  eenige  jaren  het  konftpenfeel  te  hebben  geöe- 
fent  met  voordeel  en  roem ,  dat  dubbelt  oogwit  aller 

I  Konden  en  Wetenfchappen ,  helde  hy  over  tot  de  min 
j  vermakelyke ,   doch  niet  minder  voordeelige   Graveer- 

konft.     Hy  begaf  zich  tot  de  Etsnaald  inzonderheid ; 

als  van  's  gelyken  tot  het  onderwyzen  van  de  Jeugd  in 
I  de  Tekenkonft ,  welke  beide  Beroepen ,  beide  de  hoop 
der  Liefhebbers ,  en  zyn  byzonder  oogmerk  ,  aange- 

linaamlyk  komen  te  beantwoorden.     Ook  is  die  N.  van 
Kujk  gezegent  met  een  Zoon  en  Dochter  ,  welke  by 

ï  uitnemendheid  konftiglyk  Tekenen  5  Schilderen  ,  en 
I  Etfen. 

I  N.    K  U  Y  P  E  R. 

He&£t  mee  de  Teken-  en  Schilderkonfi:  geleer t  by 
Mattheus  Terwejlen^  en  na  's  Meefters  Tekenin- 

,'gen  en  Schilderyen  onderfcheide  jaren  gefludeert.  Thans 
.'heeft  hy  zo  veel  wegs  gefpoed5  en  is  zo  ver  gekomen, 
'dat  hy  een  wakker  Konterfytzelfchilder  is  geworden,  en 
"een  treffelyk  en  onberispelyk  Beeld  tekent ;  gedankt  zy 
de  goede  Natuur,  en  zyn  onvermoeide  vlyt.:  Wy  wen- 
fchen  hem,  dat^  zy  naarfliglyk  die  ontlookene  fpruiten 
meer  en  meer  komen  aan  te  queeken ,  zynde  niets  meer 
glorieryk  als  een  konflig  Schilder,,  en  niets  meer  verach- 
telyk  als  een  kreupelen  hoetelaar.    En  nu  zullen  wy  van 
Vierde  Deel.     <  Aa  den 
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den  Menfcli  overftappen  tot  het  medehelpent  Dier,  en 

eens  op  een  itel  en  fprong  zien  wat  'er  valt  te  zeggen 
op  het  kapittel  van  den  Beeftenichilder 

JAN    van     G  O  O  L. 

Die  Schilder  is  mede  een  Leerling  geweefl  van  MaU 
theus  Terwejlen  ,  by  wiens  grootfche  manier  hy 

echter  geen  voet  by  ftuk  heeft  gehouden.  Die  Jan  van 
Gooi  viel  niet  van  den  Os  op  den  Ezel,  maar  van  den 
Menfch  op  het  Oier,  alzo  hy  zich  onderwierp  aan  de 
leertucht  van  Simon  vander  Does,  een  voortreffelyk  Dier- 

en Landfchap-fchilder,  wiens  Konfttafereelen  altoos  zul- 
len zegenpralen.  Dat  onzen  Dierfchilder  van  Gooi,  de 

dommekeus  van  Efau  navolgde  in  die  driefte  ruilebuit, 
en  zyn  eerftgeboorte  der  Menfchverbeelding  verruilde 
tegens  den  koeketel  van  het  Gediert,  is  echter  min  te 
pryzen,  dan  te  wraken. 

Evenwel ,  het  is  die  Jan  van  Gooi  tamelyk  geflaagt  in 
die  wyze  van  Konft,  als  ftaande  voor  een  fraai  Beeften- 
konterfyter  bekent  by  de  Liefhebbers  van  Adams-hove- 
lingen.  Die  Konftenaar  is  vry  wel  befpraakt  voor  een 
Man  van  dat  flout  beroep,  en  grotelyks  afgericht  in  het 
floffeeren  van  een  middelmatig  diskoers.  Vorders  is  hy 
zeedig,  zacht  van  inborft,  vriendhoudent,  en  onzydig 
in  zyn  handel  en  wandel,  en  ongewoon  een  Appel  te 
geven  voor  een  Ey. 

Eenige  jaren  geleeden ,  ftak  die  Beeftenfchilder  over 
na  de  Theems,  alwaar  hy  veele  konftftukken  fchilderde 
na  de  Britfche  Bokken,  Geiten,  Schapen  ,  Rammen  en 
Lammeren ,  wier  wol  zo  zacht  is  als  de  vacht  van  het 
Gulden- Vlies.     Althans  is  hy  wedergekeerr  in  het  Prin- 

felyk 
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felyk  's  Gravenhage ,  en  volhart  vlytiglyk  in  het  na- 
bootfen  van  allerhande  Schilderachtige  viervoetige  In- 
landfche  Gediertens. 

FRANS    le    PIPER. 

's  1\  /f  enfchen  bequaamheden ,  by  de  benamingen  van 
1_VJl  wysheid  of  vooruitzigt  bekend,  zo  ontrent  het 

beftier  van  Koningryken  of  Gemeenebeften ,  als  ontrent 
de  waarneming  van  hooge  Ampten,  ontftaan  lynrecht 
uit  dat  klein  graan  van  oordeel  en  vernuft  waar  mee  zy 
worden  gebooren.  In  tegendeel  fpruit  het  gebrek  van 
oordeel  en  vernuft  uit  eenig  mangel  ontrent  de  ontvang- 
kenis  of  geboorte ;  in  deze  wonderfpreuk  ftemmen  een- 
pariglyk  alle  Natuurkundige  Wysgeeren.  Alhoewel  nu 
het  laatfte  mangel  allengskens  kan  worden  verbetert  by 
een  goede  opvoeding,  leeroefening,  of  bezigheid,  ech- 

ter gaat  het  zeer  zelden  boven  het  bereik  van  de  aange- 
boren kracht. 

Het  is  onmogelyk  de  natuur  te  verzaken,  en  ons  te 
verheffen  boven  den  ftaat  waar  in  wy  zyn  geftelt.  Hen- 

drik den  Vierden  ,  by  den  titel  van  den  Franfchen 
Herkules  beroemd  ,  fpon  zo  wel  den  draad  der  ver- 
wyftheid  by  zyn  Hooftche  Omphales ,  als  den  Leeuwen- 

temmer. Én  inderdaad  ,  het  getal  der  groote  Mannen 
is  vry  klein  dat  op  den  toets  en  van  naby  niet  zo  zwak , 
ongeftadig  en  gebrekkelyk  word  bevonden  in  veele  om- 
ftandigheden  als  de  laagfte  heefters  en  planten. 

Niets  is  duurzaam  dan  het  geene  zich  fchoeit  op  den 
leeft  van  de  Natuur.  Een  al  te  gefcrenge  Wysbegeer- 
te  ,  maakt  weinige  Verftanden;  een  al  te  ftreng  beftier, 
weinige  goede  Onderdanen ;  en  een  al  te  bepaalt  beftek 

Aa  2  in 
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in  de  Schilderkonft ,  weinige  goede  Schilders.  Perfo- 
nen  en  Humeuren  konnen  worden  vermomt  en  onder 
malkan deren  gehutzelt,  maar  de  Natuur  llagt  het  Quik- 
zilver  dat  nooit  Sterft,  gelyk  als  ik  in  het  Leven  van 
onzen  konftryken  en  vrolyken  Schilder,  Etfer,  en  Boet- 
feerder,  zal  aantonen. 

Frans  Ie  Piper  heeft  gebloeit  onder  de  Regeering  van 
Karel  en  Jakob  de  Tweede,  Koningen  van  Groot  Brit- 

tan je  ;  doch  het  Jaar  van  zyn  Geboorte ,  noch  van  zyn 
Overlyden  zyn  ons  nooit  gebleeken.  Zyn  Vader  was 
een  welgefteld  Heer  in  de  Provintie  van  Kent ,  gefpro- 
ten  uit  Waliche  Voorouders.  Den  oude  Heer  gaf  een 
goede  opvoeding  aan  zyn  Zoon  Frans ,  en  was  gezint 
hem  op  te  trekken  tot  de  Rechtsgeleerdheid,  welke  Stu- 

die, zo  in  Engeland,  als  elders,  een  trap  ftrekt  tot  het 
verkrygen  van  Ampten  en  Waardigheden  :  maar  het 
vervolg  betoonde  zonneklaar,  dat  Jiy  voor  Sint  Lukas, 
en  niet  voor  den  Keizer  Juftiniaan ,  was  in  de  Wieg 

Frans  Ie  Piper  wierd  dan  op  de  Latynfche  Schooien 
beftelt,  doch  hy  kon  noch  wilde  die  Taal  niet  vatten. 
In  ftee  van  te  Studeeren  ,  was  hy  immer  bezig  in  het 
tekenen  en  krabbelen  van  allerhande  voorwerpen  ,  en 
vooral  ,  in  het  nabootfen  van  leelyke  en  belagchelyke 

Troniê'n ,  hoe  meer  mismaakt ,  hoe  liever.  Ja  zo  by- 
^onder  was  het  talent  van  dien  aankomende  konftjonge- 
ling ,  dat  hy  een  wanfchapen  Tronie  zo  vafl  in  zyn  ge- 

heugen begreep  ,  zelfs  in  't  voorbygaan ,  of  als  men 
zegt,  ter  loops,  dat  wanneer  hy  die  op  het  papier  flel- 
de,  den  aanfchouwer  niet  andeTs  dacht,  dan  dat  hy  die 
tekening  had  ontworpen  na  het  Leven.  De  Londenaars 
zeiden ,  dat  hy  zo  fix  iemands  Tronie  kon  fteelen  met 
een  fnap,  als  de  Britfche  Betirzefnyders  een  Voorbygan- 
gers  Beurs, ongemerkt, weten  te  ligten.  Hy 
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Hy  erkende  de  Natuur  alleenlyk  voor  zyn  Leermee- 
ftres  ,  alzo  hy  zich  ,  voor  noch  na ,  van  geen  andere 
Onderwyzers  bediende,  tot  het  bemachtigen  van  de  Te- 

ken- en  Schilderkonft,  als  van  het  eenvoudig  voorfchrift 
van  die  weldoende  Moeder,  en  van  zyn  gelukkig  ge- 

heugen en  begrip.  Hier  in  was  hy  gelyk  aan  den  jon- 
gen Schaapharder,  die  den  omtrek  van  die  gewolde  Die- 
ren omtrok  met  de  Potsloots-pen  van  zyn  Harderflaf ; 

geen  gering  bewys,  dat  de  Schilderkonft  niet  anders  is 
als  een  fchaduvv  van  de  Natuur. 

Ook  verfcheelde  den  vrolyke  Frans  grootelyks  in  zyn 
Reistogten  van  alle  andere  Reizigers ,  welke  doorgaans 
zo  veel  op  hebben  met  het  laatfte  Vaart  wel  toe  te  roe- 

pen aan  hun  Bloedverwanten,  Vrouwen,  Meeftresfen , 
en  goede  Vrienden.  Hy,  integendeel ,  vertrok  altoos 
met  een  flille  trom ,  en  ging  zich  vermeijen ,  nu  eens  na 
Duitfchland,  dan  na  Vrankryk  ,  na  Italië,  ofte  na  de 
Nederlanden.  Op  een  tyd,  in  een  van  die  luimen,  rek- 

te hy  den  Reisdraad  tot  aan  groot  Kaïro  in  Egipte,  en- 
kelyk  beluft ,  volgens  zyn  verhaal ,  om  de  kuikens  te 
zien  kippen  ,  door  de  tusfchenkomft  van  Kameels-meit., 
in  ftee  van  langs  de  natuurlyke  warmte  der  Hennen.  Op 
zyn  te  rugkomft  in  Engeland ,  kwam  hy  altoos  zo  on- 

verwacht nedervallen  als  een  Donderfteen  uit  de  lucht, 
en  verfchrikte ,  by  die  gelegendheid ,  zyn  Vrienden  niet 
minder  door  zyn  onverwachte  komft,  als  hy  die  voor- 
tyds  had  bedroeft  door  zyn  fchielyk  vertrek. 

Maar  gedurende  die  karavanes  verfnipperde  hy  zyn 
tyd  niet  met  het  beftudeeren  van*€e  opfchriften  der  Uit- 

hangborden en  Luifels ,  noch  met  het  nafpeuren  der  bes- 
te Ordinarisfen  ;  neen ,  hy  ging  de  beruchtfle  Konft- 

fchilders  en  Tekenaars  opzoeken  ,  en  onderzogf  niet 
min  keuriglyk  derzelver  Konfttafereelen ,  als  de  Gelet- 

Aa  3  terden 



ïpoDE     SCHILDER  KOKST 

terden  de  rykfte  Boekvertrekken  nafpeuren,  om  langs  de 
wigchelroe  des  Vernuftsde  Verborge  fchatten  der  Wysheid 
op  te  delven.  Ter  loops  heb  ik  het  verwonderlyk  ge- 

heugen van  onzen  Konllichilder  aangeraakt,  in  het  be- 
gin van  zyn  Levens-verhaal,  waar  van  ik  nu  den  Lezer 

een  flaal  uit  duizend  zal  aantonen  : 

Op  een  tyd  bezogt  Frans  le  Piper  den  beroemden 
Konftfchilder  Gerard  de  Lairesfe  >  tot  Amfterdam,  die 
hem  een  fchoone  Tekening  liet  kyken,  by  hem  voltooid 
daagfeh  te  voren.  Le  Piper  bekeek  die  Tekening  naauw- 
keuriglyk,  prees  deszelfs  konft  na  waarde,  en  verzogt 
vervolgens  Lairesfe  ̂   van  tegens  den  avond  te  gafl  te 
willen  komen  in  den  witten  Molen  op  een  onthaal  van 
Oefters  en  Wyn ,  met  een  bede ,  van  zyn  Tekening  mee 
te  brengen ,  om  die  noch  eens  te  zien  met  oplettenheid. 
Toen  ter  tyd  ,  en  misfchien  noch  op  heden  ,  was  die 
Herberg  de  Avondbeurs  der  Schilders  en  Konftliefheb- 
bers,  welke  Heeren  derwaards  troepten  tegens  het  vallen 
van  den  Nacht,  gelyk  als  de  Turken  na  Mecha  troppen, 
tot  aflegging  hunner  geloften  aan  Mahomets  Graf.  In 
die  tusfchentyd  had  Frans  de  Tekening  van  Lairesfe  zo 
natuurlyk  by  geheugen  gekopieert ,  dat  de  zyne  op  de 

oorfpronkelyke  Tekening  munte,  gelyk  als  't  eene  Ey 
munt  op  't  andere  Hoenderëy,  en  het  een  keurig  oog 
moeft  zyn  geweeft  om  die  tweelingen  uit  malkanderen 
te  konnen  fchiften. 

Frans  le  Piper ,  gedachtig  aan  het  fpreekwoord,  die 
eerft  komt,  die  eerft  maalt ,  begaf  zich  in  tyds  na  die 

Verzamelplaats ,  en  *Êbt  zyn  Tekening  de  Liefhebbers 
kyken.  Korts  daar  aan  kwam  Gerard  de  Lairesfe  in  het 
Gezelfchap  ,  die  zo  dra  zyn  Tekening  niet  had  uitge- 
haalt,  of  Le  Piper  verzogt 'er  het  eeme  gezigt  van  te 
mogen  hebben ,  en  na  die  quanfuis  met  aandacht  te  heb- 

ben 
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ben  bezien,  gaf  hy  ze  de  Liefhebbers  in  handen.  Zo 
dra  hadden  zy  die  Tekening  niet  bezichtigt,  of  zy  rie- 

pen eenftemmiglyk ,  „  Weg,  weg,  Myn  Heer  Laïres- 
„  fe  !  reeds  is  die  Tekening  by  ons  gezien  ruim  een 
3,  half  uur  geleden ,  en  oude  Vogels  laten  zich  niet  ver- 

3,  fchalken  door  bekend  kaf".  Lairesje  bewuft ,  dat 
geen  Menfch  zyn  Ordonnantie  had  gezien  als  alleen  Le 
Piper^  fprak  met  een  barsfe  Hem,  „  Ik  hou  de  Heeren 

33  een  Anker  befte  Wyn ,  dat  geen  in  't  gezelfchap  ooit 
3,  die  Tekening  zag  voor  myn  komft  in  de  witte  Mo- 
33  len  ".?  De  Konitenaars  topten  dat  voorftel,  het  geen 
zo  dra  niet  was  met  handtafting  beklemt ,  of  Frans 
fchreeuwde  luidskeels,  „  Veel  geluks  Lairesfe ,  gy  hebt 

,3  de  Weddingfchap  loflyk  gewonnen  * !  Daar  op  trok 
hy  de  nagebootfte  Tekening  uit  zyn  zak, en  zei,  „Daar 
3,  is  de  Tekening  welke  ik  aan  de  Heeren  heb  vertoond  , 
33  doch  de  eigenhandige  Tekening  van  den  Heer  Lai- 
33  resfe  hebben  de  Liefhebbers  niet  als  nu  gezien  ,  en 
3,  gevolglyk  het  Proces  van  de  weddingfchap  benevens 

3,  de  koften  verloren  ".  De  Schilders  en  Konftkenners 
ftonden  zo  verbaaft  te  kyken  3  gelyk  als  zo  veele  klokgie- 

ters  over  een  rampfpoedige  geut :  ook  werd  'er  by  ver- 
haalt ,  dat  Lairesfe  niet  min  ftont  te  ftaröogen  als  de  an- 
dere Konftenaars ,  en  dat  hy  ten  laatfte  Frans  op  de 

1  Schouders  tikte,  met  deze  woorden,  „  Geen  Menfch 

3,  ontftal  my  ooit  een  Tekening  nader  by  geheugen  " ! 
Onze  vrolyke  Frans  had  zich  een  tekenwyze  gevormt, 

en  eigengemaakt,  waarin  hem  nooit  eenig  tydgenoot 
I  kon  evennaren,  vry  verre  van  hem  voorby  te  ftevenen. 
Dewyl  hy  nu  met  de  Beurs  geboren,  en  in  den  fchoot 
<van  de  Fortuin  als  een  Kind  van  Weelde  was  opge- 
queekt,  vorderde  hy  nimmer  geld  voor  zyn  Schilderyen 
noch  Tekeningen,  maar  fchonk  die  Konftfchatten  gul- 

har- 
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hartiglyk  aan  zyn  goede  Vrienden.  Hy  maakte  meed 
zyn  Tekeningen  onder  het  Zodiaks  teken  van  de  Fles; 
daar  in  gelyk  aan  Ie  Sieur  Boitard ,  welluftiger  geheu- 

gen, doch  met  dit  onderfcheid,  dat  Le  Pipers  Tekening 
voller  van  geeft,  keurlyker  van  omtrek,  en  konftryker 
waren  behandelt  als  Boitards  ligte  en  dichte  ordonnan- 
tien.  Ook  beruften  de  voornaamfte  gekoleurde  Konft- 
tafereelen  wel  het  meeft  in  de  Wynhuizen  ,  welke  be- 

voorrechte Dronkaards  Rappellen  hy  verrykte  met  zyn 
vrolyke  Altaarftukken ,  tot  een  proef  op  de  Som,  dat 
Bacchus  en  Sileen  de  geliefde  Goden  waren ,  welke  hy 
plagt  te  dienen  by  zyn  Leven. 

In  de  Myter,  een  berucht  Wynhuis  in  Stocks -Mar- 
ket ,  befchilderde  hy  een  gantfche  Kamer  voor  den  Ka- 
telein  Mr.  Holms,welk  vertrek  was  gedoopt  Amfterdam3 
en  noch  tot  op  heden  pronkt  met  Le  Pipers  ftout  ge- 
fcliilderde  en  vrolyk  behandelde  Beelden.  De  Londe- 
naars  titelden  die  Kamer  Amfterdam,  wyl  die  is  befchil- 
dert  met  Perfonaadgien  ,  verbeeldende  allerhande  Ge- 

zindheden ,  in  navolging  van  die  alom  vermaarde  Koop- 
ftad  der  Vrygevogte  Nederlanden.  Hier  ftaat  een  Je- 
fuit  te  pryken ,  wiens  Staatkundige  Tronie  een  grooter 
verfcheidenheid  van  Hartstogten  verbeeld ,  als  een  Kame- 
lion  verfchot  heeft  van  koleuren :  en  gins  is  een  Quaker 
te  zien,  wiens  hoofdhaairen  al  ommers  zo  zeer  blinken 
als  de  oppervlakte  van  een  verfch  gefoeiliede  haard-plaat, 
en  wiens  vleefchkoleur  zo  vrolyk  is  gekoloreert,  als  of 
hy  met  Amandeltaarten  gefpeend,  met  Briftol-melk  ge- 

drenkt, en  met  geardeerde  Ortolans,  by  mangel  van 

iets  beters,  wierd  in  rt  Leven  gehouden. 
Noch  ordonneerde  en  fchilderde  hy  verfcheide  luchti- 
ge Konftftukken  voor  den  Kaftelein  Mr.  Shepherd ,  een 

Wyshuis  in  de  Bel,  binnen  de  Vryheid  van  Weftmin- fter, 
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fier.  Die  Schilderyen  kogt  naderhant  den  voornoemde 
Mr.  Holms  ,  tot  kuiter  en  vermeerdering  van  zyn  Konft- 
kabinet  der  gezindheden,  welke  Konfttafereelen  ver- 
ftrekten  tot  Vinkevangers-fpiegeltjes,  waar  op  de  Wyn- 
grage  Britfche  Menfch-Leeuwerikiten  tropsgewyze  kwa- 

men nedervallen.  Ook  had  hy  een  overaardig  ftuk  ge- 
fchildert  voor  dien  laatflgemelden  Kaftelein,  verbeelden- 

de een  Konftabel ,  door  zyn  Mirmidonen  verzelt ,  wel- 
[  ke  knapen  een  dronken  Heerfchap  hadden  opgefnapt  , 
om  hem  eerft  na  het  Rondhuis  te  fleuren,  en  vervolgens 
voor  een  Vrederechter  te  geleiden. 
Wyl  hy  overvloeide  van  Geeft  ,  verwaarloosde  hy 

meeftentyds  zich  te  bedienen  van  het  Leven ,  als  insge- 
lyks  van  het  koloreeren  der  Beelden ,  zynde  zyn  meefte 
tafereelen  uit  drie  koleuren  opgeftelt,  als  uit  fchulpwit, 

been-zwart,  en  omber.  Echter  zyn  'er  eenige  weinige 
Konftftukken  van  hem  te  zien  gekoloreert,  tot  een  be- 
wys,  dat  zyn  verfuim  ten  dien  opzigte  min  ontftont  uit 
onvermogen ,  als  wel  uit  nalatigheid.  Hy  betuigde  een 
byzondere  achting  voor  de  Konftafereelen  van  Hannibal 
Kar  at  S)  en  van  Rembrant  van  Rhyn^  wegens  hun  over- 
aeerlyk  koloriet,  als  ook  voor  de  Tekenwyze  van  Mar- 

len van  Heemskerk ,  zonder  echter  eenigzints  dien  ou- 
den Konftenaar  in  deszelfs  dorre  manier  na  te  volgen. 

Een  groot  getal  zyn  er  goede  Vrienden  heeft  hy  gekon- 

:erfyt,  echter  meeft  in  't  graauw,  uitgezondert  eenige 
iweinige  gekoleurde  Portretten.  Nochtans  is  't  in  die 
aatften  niet  duifterlyk  te  zien,  dat  hy  de  beroemfte  ko- 
oreerders  zou  hebben  geëvennaart  ,  indien  hy  waare 
overgegaan  tot  dat  wezendlyk  deel  van  de  Schilder- 
tonft. 

In  den  herfft  zyns  Levens  bevond  hy  handtaftelyk  dat 
ly  de  Nalatenfchap  zyns  Vaders   had  gebragt  in  ëeri 
Vierde  deel.  B  b  naauw 
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naauwbeftek;  dat  hy  zyn  granen,  noch  groen  zynde, 
had  opgefnapt;  en  dat  zyne  Guinées  waren  vernedert 
in  den  omtrek  van  zes  duivers  gedenkpenningen.  Die 
dien  hoofde  vont  hy  zich  tegens  wil  en  dank  genood- 

zaakt ,  om  eenige  Konfttekeningen  en  Schilderyen  te 
verruilen  tegens  kontanten.  Gedurende  die  zwaarmoe- 

dige wolk  der  Behoeftigheid ,  tekende  hy  eenige  ordon- 
nantien  voor  Izaak  Becket,  een  Graveerder,  die  Le  Pi- 
pers  Tekeningen  dan  fchraapte  in  Mezzo-Tinto ,  dat  is, 
in  zwarte  kond.  Die  ordonnantien  wierden  doorgaans 
getekent  in  hetWynhuis,  na  ouder  gewoonte,  en  als 
hy  recht  op  zyn  dreef  was  tekende  hy  meer  in  een  half 
uur ,  als  Becket  kon  voltooijen  in  een  gantfche  week. 
Zyn  vindingen  waren  vol  geeft,  en  zyn  behandeling 
was  natuurlyk  en  ilout. 

Daar  benevens  was  hy  een  onberispelyk  Landfchap- 
fchilder ,  en  ervaren  in  de  Doorzichtkunde  ,  waar  in 
hem  niemand  voorby  ftevende,  ook  bezat  hy  een  wyze 
in  Landgezigten  te  tekenen ,  een  manier  hem  alleen  ei- 
gen.  Als  hy  uit  tekenen  ging,  ten  platte  Lande  ora- 
ïlreeks  Londen,  ofte  elders,  was  hy  voorzien  met  een 
langwerpig  boek  wit  papier,  welk  zynde  geopent,  nam 
hy  den  laagften  hoek  tot  zyn  oogpunt,  waar  langs  hy 
het  gezigt  vormde,  vervolgens  zyn  doorzigt  beftierde, 
en  zyn  tekening  meefterlyk  voltooide.  Hy  voerde  een 
radde  hand,  maakte  ftoute  trekken,  en  zyn  Etswyze  was 
los  en  vaft.  Veele  aardige  dingen  heeft  hy  Geëtft,  in 

't  gemeen  op  eironde  zilvere  platen ,  welke  platen  dan 
by  zyn  goede  Vrienden  ,  .Liefhebbers  van  de  Druif, 
wierden  hervormt  in  dekzels  tot  Tabaksdozen ,  hoewel 
meeftentyds  tegens  het  uitflyten  overdekt  met  kriftalle 

glazen. 
Onder  meer  andere  Konft werken,  tekende  hy  veele 

Turk- 
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Turkfclie  Konterfytzels  voor  het  Boek  van  den  Ridder 
Paul  Rycaut,  20  het  Konterfytzel  van  den  Sultan,  den 
groten  Viiier,  den  Mufti,  de  Bachas,  als  ook  de  Der- 
vis,  Turkfche  Papen  en  Monnikken,  en  mindere  Per- 

fonaadgien .  Alle  die  Konterfytzels  wierden  in  't  koper 
gebragt  by  den  Graveerder  Mr.  Elders,  en  geplaatft  in 
het  boek  van  Rycauts  Hiftorie  der  Turken.  Op  het 

laatfl  zyns  Levens  viel  hy  aan  't  Boetfeeren  van  wasfche 
Beelden,  voornamelyk  in  Baffo-Relievo ,  gezegt,  half- 

rond, welke  Konft  hem  niet  minder  als  de  Teken-  en 
Schilderkonft  kwam  te  ilagen.  Onder  het  Boetfeeren 
riep  hy  dikmaals  uit  met  een  luide  ftem ,  „  Ha !  waar- 
n  om  niet  vroeger  hier  aan  gedacht,  want  dit  werk 
„  komt  beter  overeen  met  myn  humeur,  als  het  Schil- 
„  deren  of  het  Graveeren  '\ 

Op  een  tyd  zat  Frans  Ie  Piper  in  't  Wynhuis,  (dien 
artykel  komt  ons  niet  zelden  voor  in  zyn  Levensver- 

haal) verzelt  by  Jofeph  Bokshoorn ,  een  Hagenaar  by 
Geboorte,  en  een  braaf  Konftfchilder  by  beroep,  by 
Mr.  Stuart ,  een  verdienftig  Graveerder ,  en  by  meer 
,andere  liefhebbers  van  den  Wynoogft,  toen  hy  een  gril 

'kreeg,  en  met  houtskool  een  verwonderlyk  aardige  Tro- 
nie tekende  op  een  houte  tafelbort.  Mr.  Bokshoorn  hoog- 

de die  Tronie  konftiglyk  met  een  ftuk  wit  kryt.  Onder* 
jwyl  voltooide  Frans  een  tweede  Tronie  op  een  dierge- 
,lyk  panneel ,  welke  van  's  gelyk  by  Bokshoorn  wierd  ge- 

lhoogt ,  en  dat  Konftfpel  vervolgden  zy  tot  een  dozyn 
Tronien,  waar  op  niets  viel  te  berifpen.  Ik  heb  te  Lon- 

den om  en  torn  na  die  Tafelborden  getaalt ,  vooral  in 
;onderfcheide  Wynhuizen  ,  (den  Lezer  zal  die  laatfte 
i  woorden  ten  belle  gelieven  te  vertalen , )  doch  het  is  my 
niet  mogelyk  geweeft  dien  konftfchat  op  te  lopen.  Ech- 

ter hebben  my  veele  Konftbeminnaars  betuigt ,  die  Konft- 
Bb  2  bor- 
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borden  re  hebben  gezien  ten  huize  van  den  Kaftelein  ia 
den  gouden  Draak, een  vermaart  Wynhuis  omtrent  Sint 
James  in  Londen;  doch  alzo  die  Wynfchenker,  toen  ter 
tyd,  was  verreift  ter  fchimmen  ,  was  hy  ongehouden 
zich  deswegens  te  verantwoorden. 

Dat  'sMenfchen  bedryven  worden  beftiert  by  de  in- 
vloeijing  van  gelukkige  ofte  ongelukkige  geftarntens, 
welke  onze  bedryven  doen  beroemen  ofte  veroordelen, 
zal  de  volgende  Avontuur  bewyzen. 

Op  een  tyd,  en  dat  noch  in  de  hondsdagen,  was  Le 
Pipers  goudbeurs  zo  yskoud,  en  in  tegendeel  zyn  dorft 
zo  fnikheet,  dat  hy  niet  wift  wat  te  verzinnen,  om  de 
eerfte  te  verwarmen ,  en  den  laat/ten  te  verkoelen.  On- 

der deeze  en  geene  overweegingen,  min  over  het  vier- 
kant des  cirkels,  als  over  de  rondte  van  een  drielings 

fles,  deet  zyn  goed  geftarnte  hem  fltfiten  in  Konvent- 
garden ,  vlak  tegens  over  het  wynhuis  van  de  gekruide 
fleutels.  Hy  bleef  zo  ftokftil  Haan  voor  den  ingang  van 
die  Wynkappel,  als  of  hy  door  Perfeus  fchild  was  ver- 
flyft  in  een  bezielde  rots.  Langs  een  opfchuifraam 

kreeg  den  Kaftelyn  dien  onbeweeglyken  fchilder  in  't 
oog,  en  wyl  hy  noch  al  ommers  zo  wel  was  bekent  by 
de  Wyntappers  in  Londen,  als  by  de  BifTchoppen  van 
Engelant>  vloog  den  waard  buitens  deurs,  en  verzogt 
dien  Frans  te  willen  flappen  over  den  drempel  van  zyn 
huis.  Den  dorflige  Konflenaar  gehoorzaamde  die  uit- 

nodiging zonder  eenig  nabedenken  ,  hy  trat  in  huis, 
koos  het  befte  vertrek,  vorderde  den  keurlykflen  wyn, 
beval  den  lekkerfte  tabak,  en  ging  geruft  zitten  teeren 
en  fmeeren  op  koften  van  ongelyk. 

Naauwelyks  had  Frans  le  Piper  zyn  twede  fles  grave- 
fchewyn  ontkurkt,  toen  een  dronken  Landjonker  kwam 
fcharrelen  in  dat  vertrek,  die  alhoewel  hy  vreeslyk  was 

befto- 
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beiloven,  echter  noch  het  befef  had  om  een  fles  wyn  te 
vorderen ,  met  een  lispent  attent.  Onze  Schilder  fcheen 
maar  middelmatiglyk  vermaakt  met  die  komd;  doch  hy 
bevont  korts  daar  aan,  dat  den  ander  luider  kon  drin- 

ken als  praaten.  En  nu  (lont  de  fles  des  Kondenaars  op 
het  gypen ,  toen  den  Kadelyn  ,  na  rypelyk  te  hebben 
geraadpleegt  met  Mevrouw  de  Kadelynin,  over  de  mid- 

delen tot  den  aanwas  van  zyn  neering  ,  in  de  kamer 
kwam  dryken ,  opgevolgt  by  zyn  meederknegt.  Hy 
zelf  was  belaaden  met  een  vuurenhouts  panneel  en  met 

een  houtskool,  en  den  knegt  droeg  een  (chenkbort  ge- 
doffeert  met  een  paar  drielings  deden ,  benevens  een  ge- 
jpan  vers  gefpoelde  kelken  in  de  rechter,  en  een  ruim 

tafelbort,  met  twee  wichtige  (heden  van  een  WedfaaF- 
ifche  Ham  en  Brood  gec,iert ,  in  de  linkerhand,  welke 
eet-  en  drinkbaarheden  vlak  voor  onzen  Konftfchilder 
wierden  geplaatft ,  met  een  ftilzwygende  plegtigheit. 

.  Vervolgens  trok  den  befchaafde  Kaftelyn  een  kurken- 
trekker  uit  zyn  zak ,  bevoegt  om  den  boom  te  rukken 
uit  liet  Heidelbergs  Wynvat ,  en  ontkurkte  de  beide  fles- 
fen.  Na  die  verrichting  befloeg  hy  een  doel,  vlak  te- 
gens  den  opgetogen  Frans ,  vulde  de  twee  leege  kelken , 
en  dronk  de  gezondheid  des  Schilders.  Daar  op  delde 

!  hy  zyn  eigen  gezondheid  in  >  deet  die  zelfs  befcheid ,  en 

voor'tlaatd,  na  veel  hemmens  en  brommens,  aanving 
hy  de  volgende  aanfpraak : 
*  „  Ten  huize  van  den  Heer  Holms ,  Kadelein  in  den 
'3,  Myter  ,  heb  ik  onderfcheide  uwer  Konftdukken  be- 
L  fchouwt,  met  een  diepe  achting  3  en  deswegens  een 
3,  groote  eerbiedigheit  opgevat  voor  uw  Perfoon  en 
3,  verdienden.  Te  hoger  is  den  wind  van  myn  achting 
L,  gewakkert ,  dewyl  den  Neering  van  dien  Heer  is  ver- 
;  33  meerdert  als  een  red  uijen  ,  langs  de  bemiddeling 

Bb  3  3,  uwer 
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3,  uwer  Konfttafereelen.  Jndien  ik  nu  de  eere  mag  er- 
„  langen,  dat  gy  my  gelieft  te  konterfyten  op  dit  pan- 
„  neel  met  houtskool  en  kryt,  zal  my  insgelyks  de  ge. 
3,  legentheid  worden  verfchaft  om  de  lukgodin  by  de 
„  tuiten  te  vatten;  voor  de  reft,  gedankt  zy  myn  ge- 
3,  ftarnt,  ontbreekt  het  ons  aan  geen  bequaamheid  noch 

„  aan  goede  wyn.  Het  geene  'er  reeds  is  geweeft,  en 
„  noch  ftaat  te  komen ,  is  ten  dienfte  van  Mynheer  gra- 

3,  tis'i  ook  zal  'er  tegens  de  klok  van  acht  uuren  een  ta- 33  fel  ftaan  gedekt,  gelaarft  en  gefpoort  ,  waar  op  ik 
33  den  Lord  Major,  benevens  zyn  Aldermans,  durf  ver- 

33  gaften  ". Frans  topte  blymoediglyk  dat  voorftel,  en  na  alvo- 
rens zyn  jongften  teug  te  hebben  verbetert  door  een 

volgefchonken  kelk  3  Konterfyte  hy  dien  konft-  en  nee- 
ringlievenden  Kaftelein  zo  natuurlyk ,  als  of  hy  had  ge- 

zeten voor  Titiaan  cPUccelli,  of  voor  Anthony  van  DyL 
Tot  een  proef  op  de  Som ,  wierd  Mevrouw  de  Kafte- 

lein in  opgeroepen ,  welke  Dame  eerft  haren  Man  ,  en 
vervolgens  den  verdienftigen  Frans  om  den  hals  vloog , 
tot  een  blyk  van  haar  dubbeld  vergenoegen.  Onderwyï 
ontwaakte  den  voorgemelde  Jonker ,  die  in  de  tusfchen- 
tyd  een  uiltje  had  gevangen,  en  tamelyk  was  ontnuch- 

tert ,  die  zo  verbaaft  opkeek  wegens  dat  welgelykend 
Konterfy tzel ,  als  of  zyn  brakken  en  lange  honden  een 
Haas  hadden  geftoort  in  een  reigersneft.  Den  Landëde- 
ling  beval  een  paar  flesfen ,  en  zo  veel  kelken,  boven  te 
brengen,  alzo  hy  dacht  dat  die  plegtigheid  een  vooraf- 

gaande punt  was  voor  iemand  die  zich  deet  Konterfy- 
ten ,  en  na  een  paar  kelken  te  hebben  verwisfèJt  met  dien 

Konftmaaler,  verzogt  hy  op  zyn  beurt  te  worden  gepor- 
tretteert.  Frans  bewilligde  in  het  verzoek,  waar  op  den 
Kaftelein  vliegens  de  weergaa  deet  halen  van  zyn  pan* neel. 
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tieel.  Dat  tweede  Konterfytzel  viel  alommers  zo  welge- 
lykend  als  het  eerfte  uit  de  houtskoolpen  ,  vooral  waren 
de  overgeblevene  gelaatstrekken  der  jongfte  dronken - 
fchap  'er  zo  natuurlyk  in  uitgedrukt ,  dat  geen  Jan Steen  zulks  kon  hebben  verbetert.  Frans  wierd  met  twee 

koppel  Guinées  beloont ,  langs  welke  edelmoedige  belo- 
ning den  Jonker  tot  een  derde  Perfoon  op  het  aanftaande 

Avondmaal  wierd  aanvaart ,  op  welk  feeft  den  Grave- 
fchen  Wyn  zo  overvloediglyk  wierd  geftort,  gelyk  als 
de  hipokras  Bruidstranen  biggelen  op  het  Voorbezoek 
van,  een  Mennoniets  Trouwverbond. 

Zegt  ons  nu  eens  ,  wie  toch  zal  zyn  Kinders  niet  Hel- 
len onder  het  Leerbeftier  van  Sint  Lukas,  als  wanneer 

Jhy  ziet ,  dat  in  ftee  van  Zotheid  en  Armoede ,  waar  mee 
doorgaans  de  Konftfchilders  worden  afgefchaduwt ,  dat 

heerlyk  talent  overvloeid  van  Britfche  Guinées  ,  w*éft- 
faahche  Hammen  ,  en  Gravefche  Wynen  ? 

Korts  na  dat  voorval  veranderde  de  Fortuin  van  ge- 
daante» ten  voordeele  van  Frans  Ie  Fiper^  door  de  dood 

van  zyn  Moeder.  Doch  hy  vermogt  te  zeggen  wegens 
dat  overlyden  zyns  Moeders,  gelyk  als  namaals  den  Ba- 

ron Gorts  zei  ten  opzigte  des  Sterfvals  van  den  Koning 

van  Sweden  ,  „  'sKonings  dood,  is  myn  dood!  'sMoe- 
„  ders  overlyden,  is  myn  laatfte  lot"!  Want  door  dat 
overlyden  verviel  die  Konftenaar  in  een  onbekrompe  be- 

handeling van  Guinées ,  en  daar  langs  in  een  Oofterfehe 
Levens wyze.  Hy  dronk  gantfche  dagen  en  geheele 
■nachten;  en  hy  fliep  meer  op  fioelen  en  banken,  als  op 
jemaklyke  Engelfche  Ledikanten.  Door  die  ruflelooze 
evenswyze,  veranderde  de  dagelykfche  Kelderkoorts  in 
;en  brandende  geftadige  Koorts ,  waar  tegens  hy  zich 
rleet  Aderlaten ,  doch  tot  zyn  ongeluk ;  den  onbequaame 
Wondarts  trof  een  Zenuw  in  ftee  van  een  Ader,  en  die 

prik 



-oo     de     SCHILDER  KONST 

prik  was  zyn  doodileek.  Frans  Ie  Pi  per  flierf ,  en  wierd 
begraven  in  de  Maria  Magdalena  Kerk  in  Soutvvark  , 
onder  het  Grafver  wuift  van  zyn  Adelyk  Geflaciit. 

Hy  was  een  vetlyvig  Man,  vry  zwaar  van  Li^chaam, 
maar  zeer  luchtig  van  Geeil.  Hoe  log  de  fchors  ook 
fcheen  op  het  oog,  echter  was  het  pit  vol  vuurs  op  de 
behandeling,  en  hy  betoonde  zich  immer  luftig  en  vro? 

lyk,  beide  in  voor-  en  in  tegenfpoeden.  Jammer  was  't, 
en  een  bovengemeen  jammer  ,  dat  hy  de  Wynhuizen 
geen  tyd  meer  ontleende,  om  te  belleden  in  de  betrach- 

ting van  de  Schilderkonfl ,  als  die  waarlyk  daar  langs 
tot  eere  en  luifler  had  verflrekt  aan  zyn  Vaderlant.  Des 
niet  te  min ,  zal  zyn  Naam  eeuwiglyk  verbly ven  in  het 
geheugen  der  Konftlievende  Britten,  en  hy  in  het  Graf 
de  naam  behouden  van  een  der  voornaamfle  Konftenaars 

van  zyn  Eeuw. 

Hendrik  en  Johan  Dankers. 

Hendrik  en  Johan  Dankers ,  zyn  Nederlanders  by 
Geboorte  ,  doch  in  welke  Provintie  of  Stad  dat 

-Broederfchap  het  eerfle  licht  befchouwde ,  kan  ik  niet 
zeggen.  Hendrik  was  een  braaf  Landfchapfchilder ,  die 

op  's  Broeders  verzoek  het  Graveereizer  neerlei,  en  het 
Penfeel  opvatte,  waar  in  hy  treffelyk  heeft  geüaagt.  Een 
blyk  van  zyn  uitmuntenheid  in  de  Schilderkonfl,  was 
de  keus  van  Karel  den  Tweede ,  Koning  van  Groot  Brit- 
tanje ,  die  zich  bediende  van  zyn  Penfeel  in  het  verbeel- 

den van  alle  de  Zeehavens  in  Engeland  en  in  Wales, 

als  van  -'sgelyken  in  het  Konterfyten  van  'sKonings voornaamfle  Paleizen  en  Luflhoven. 

Hy  heeft  mee  veele  Landfchappen  gefchildert  voor 
den 
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den  voornaamften  Adel  in  Engeland ,  by  wien  hy  wierd 
geëerd  en  beloond,  wyl  hy  flont  berucht  voor  een  der 
zuiverde  Konftfchilders  van  zyn  Eeuw.  In  het  Paleis 
van  de  Graaf  van  Carlile  ,  genaamt  Hinderfchelf ,  in 
Yorkfliire,  zyn  twee  keurlyke  Landfchappen  te  zien,  by 
dien  Hendrik  gepenfeelt ,  welke  Konfltafereelen  zicht- 
baarlyk  's  Mans  Verdiende  bepleiten.  Noch  is  't  my 
gebeurt  een  verwonderlyk  fraai  Konftftuk  van  dien  Dan- 

kers te  hebben  gezien  in  het  fchoone  Lufthuis  van  den 
Kolonel  Lovejoy,  genaamt  Hennik-hol;  en  meer  Tafe- 
reelen  zyn  my  niet  voorgekomen. 

Hendrik  Dankers  behandeling  was  vry ,  alhoewel  net ; 
zyn  Luchten  vermakelyk  ,  de  Gebouwen  wel  verftaan 
achtervolgens  de  regels  der  Bouwkunde  ;  de  Stammen 
der  Bomen  fraai  getekend ,  en  de  Bladers  konftiglyk  ge- 
flagen.  Met  een  woord  ,  hy  is  een  braaf  Konftenaar 
geweeft ,  genomen  in  het  geheel ,  of  wel  nagegaan  in 
alle  deelen. 

Wat  aangaat  zyn  Broeder  Johan  Dankers ,  die  was 
een  goed  Hiftoriefchilder ,  waar  van  ik  eenige  Gedenk- 
fchriften  verwacht ,  welke  ik  den  Lezer  vervolgens  zal 
mededeelen.  Voor  zo  verre  my  is  bericht  geworden  , 
zyn  zy  beiden  Overleden  in  Amfterdam :  zynde  dit  alles 

wat  ik  'er  tot  noch  toe  van  weet  te  fchryven. 

WILLEM    WISSING. 

Een  onbedwongen  onbeleefdheid,  en  een  natuurlyke 
wellevendheid  ,  bevoordeelen  grotelyks  de  Hove- 

lingen en  de  Hoffchilders.     Ik  zeg ,  de  wellevendheid  is 
een  Staatkundige  Toverkonft,  een  aardige  zaak,  tege- 
lyk  bequaam  tot  het  onderfcheppen  van  Harten,  en  van 

Vierjde  Deel.  Cc  Voor- 
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Voordeelen.  Verdienfte  alleen  zal  geen  wonderen  ver- 

richten ,  ten  zy  zekere  aangenaamheid  het  de  behulpza- 
me hand  komt  te  bieden ,  waar  van  alle  de  toejuichingen 

onzer  bedryven  afhangen.  De  wellevendheid  vervat 
een  zeker  iets,  dat  onuitdrukkelyk  Franfch,  Ün  certain 
je  ne  fai  quoi  3  dat  alle  gonfl  bemachtigt,  zonder  dat 

men  'er  een  glimp  van  reden ,  of  van  waarom ,  aan  weet 
te  geven. 

Willem  Wisfmg  bezat  in  den  hoogden  graad  dat  aan- 
genaam talent,  een  gaaf  meer  ongemeen  in  een  Neder- 

lander als  in  een  Franfchman ,  welke  laatitgemelden  niet 
zyn  benodigt  om  Thesfaliefche  Toverkruiden,  wyl  zy 
wonderen  konnen  verrichten  enkelyk  door  den  wind  van 

fchoone  woorden.  Die  Konftenaar  is  geboren  in  's  Gra- 
venhage ,  en  genoot  zyn  eerfte  onderwys  in  de  loflyke 
Schilderkonft  by  Boudyns^  dien  alomberoemden  Hiftorie- 
fchilder.  Zyn  natuurlyk  oordeel ,  onderfteunt  door  een 
byzondere  vlyt ,  bragt  hem  zo  ver ,  dat  hy  over  ftak 
naar  Londen ,  wyl  hy  krachts  genoeg  bezat  om  te  kon- 

nen zeilen  op  zyn  eigen  konft  wieken. 
In  het  begin  van  zyn  overkomft  te  Londen,  wierd 

zyn  Penfeel  gebruikt  by  den  Ridder  Pieter  Lely,  zo  in 
het  Schilderen  van  Draperyen ,  Voor-  en  Achter-gron- 

den ,  als  andere  Voorwerpen.  Na  deszelfs  Overlyden , 
begaf  hy  zich  tot  het  Konterfyten ,  en  volgde  zo  kon- 
ftiglyk  de  aangename  Schilderwyze  van  dien  laatftge- 
noemden  veradelden  Konterfy  tzelfchilder .  dat  de  Engel- 
fchen  een  nieuwen  Fenix  uit  deszelfs  asfche  zagen  op- 
dagen. 

Willem  Wisfmg^  na  onderfcheide  Britfche  Hartogen, 
Graven,  Lords,  en  andere  Edelingen,  als  insgelyks  der- 
zelver  Gemalinnen  en  voorname  Juffers  te  hebben  Ge- 
konterfyt,  met  een  algemene  goedkeuring,  kreeg  toe- 

gaf 
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fang  aan  'sKonings  Hof.  Hy  had  de  eere  van  Karel 
en  Tweden ,  benevens  de  Koningin  van  Groot  Brittan- 

je  te  Konterfy  ten ,  welke  Konterfytzels  zo  gelukkig  uit- 
vielen, dat  de  Éngelfchen  het  Verlies  van  den  Ridder 

fieter  Lely  begonnen  te  vergeten.  Na  het  Overlyden 
van  Karel ,  Konterfyte  hy  den  Koning  Jakob  den  Twe- 

den, deszelfs  Koningin,  als  ook  de  Princes  Anna,  Ge- 
malin van  George  Prins  van  Denemarken  ,  benevens 

veele  andere  hooge  Perfonaadgien  der  beide  Sexen.  Ja 
's  Kpnftfchilders  algemeene  achting  wakkerde  2,0  boven- 
maate,  dat  Jakob  den  Twede  hem  overfchikte  na'sGra- 
venhage ,  om  aldaar  den  Prins  van  Oranje ,  Willem  den 
Derde,  benevens  zyn  Gemalin  de  Princes  Maria  Stuart 
te  Konterfyten ,  alle  welke  konftige  en  welgelykende 
Konterfytzels  met  een  algemeene  toejuichinge  wierden 
ontfangen. 

Het  Konterfy tzel ,  waar  langs  die  beroemde  Konft- 
fchilder  zich  de  achting  verkreeg  van  Karel  den  Twede, 
was  het  Portret  van  den  Hartog  van  Monmouth ,  dien 
ongelukkige  natuurlyke  Zoon  van  den  Koning,  den 
fchoonften  en  welgemaakften  Prins, die  ooit  de  harten  en 
oogen  na  zich  trok  van  alle  welke  hem  befchouwden. 
Noch  Konterfyte  hy  de  voornaamfte  Hovelingen  ,  en 
wierd  by  alle  Konftkuhdigen  befchouwd  als  den  eenigfte 
en  waardigfte  mededinger  van  den  Ridder  Godfried  Knel- 
Ier ,  toen  ter  tydin  zyn  opkomft; 

Doch  't  noodlot  had  den  draat , 
Zyns  Levens  reeds  gefnuikt,  't  fortuin  fchoot  toen  te  laat. 

Willem  Wisfing  was  een  Man  wiens  befchaafde  manie- 
ren, verpligtende  ommegang,  en  hoflyke  beleefdheid, 

hem  aanbevolen  aan  de  achting  in  het  algemeen  van  alle 
Cc  2  de- 
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de  Groten  in  Engeland,  en  van  'sgelyken  aan  de  uit- 
heemfche  Perfonaadgien.  Zyn  gedrag  bekrachtigde  de 
wonderfpreuk,  dat  het  geen  gemeene  gelukzaligheid  is 
voor  een  Jongeling,  te  zyn  gezegend  met  Vrome  Ou- 

ders, Bloedvrienden,  Opzieners  en  Bediendens ,  wyl 
wy  van  dezelven  onze  grondbeginzels  ontleenen.  Wy 
worden  beide  naakt  in  inborft  en  in  ligchaam  geboren, 
en  trekken  onverfchilliglyk  het  eerfte  kleed  aan  dat  ons 
werd  aangeboden. 

Het  kenteken  van  een  vroom  Man  beftaat  in  de  reden 

te  bewaren  aan  het  hoofd  van  de  praktyk,  en  te  zyn 
vergenoegt  in  zyn  beroep :  te  leven  in  een  gedrang  van 
voorwerpen,  zonder  te  lyden  in  zyn  bezeffing,  in  zyn 
deugd ,  noch  in  zyn  ruft :  zich  te  gedragen  als  een  ver- 
Handig  Man  uiterlyk ,  en  te  worden  beftiert  by  de  God- 
lyke  Voorzienigheid  innerlyk  :  al  waarheid  te  zyn  in 
woorden,  en  al  gerechtigheid  in  bedryven:  ja  fchoon  de 
gantfche  Wereld  zyn  oprechtigheid  mogt  mistrouwen, 
zyn  karakter  betwiften  !,  en  zyn  gelukzaligheid  in  twy- 

fel  trekken  ,  zulks  in  't  geheel  niet  qualyk  te  nemen , 
noch  van  maatregels  te  verwisfelen,  maar  zyn  levens- 
wyze  vervolgen  met  alle  eerbaarheid,  ftilte,  en  beden- 
kelyke  overgevenheid  aan  de  befluiten  des  Hemels. 

Een  Man  kan  zyn  geluk  vinden  in  alle  Landen ,  voor- 
onderftelt,  dat  het  hem  aan  geen  Verftand  ontbreekt  on- 

trent het  verkiezen  van  zyn  geluk.  Indien  hy  is  begaaft 
met  goede  manieren,  zal  hem  de  Fortuin  die  niet  doen 
veranderen  ten  quade  ;  want  de  gelukzaligheid  beftaat 
in  alle  de  bedryven  van  de  reden ,  in  verdedigbaare  be- 
geertens,  en  in  ordentelyke  oefeningen. 

Aangaande  vorders  den  befchaafden  Konterfytzelfchil- 

der  Willem  Wisfing^  is  'teen  iegelyk  bekend,  dat  hy  in 
alle   zyn   Konterfytzels,  en   voornamelyk    ontrent  de 

fchoone 
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fchoone  kunne,  grootelyks  beoogde  een  bevallige  gely- 
kenis,  en  eenige  ligte  misftallen  konftiglyk  wift  te  ver- 
ydelen  door  zyn  liefLyk  Penfeel.  Onder  anderen  was 
hy  gewoon,  als  een  Dame  of  jonge  Juffer,  welke  kwam 
zitten  om  Gekonterfyt  te  worden,  eenigszints  onluftig 
was ,  of  bleek  van  aangezigt ,  haar  by  de  hand  te  ne- 

men, en  te  doen  Dansfèn  om  en  torn  zyn  Schilder  ver- 
trek ,  tot  bevordering  van  de  natuurlyke  warmte  en  den 

omloop  des  bloeds.  Door  die  beweging  verhoogde  hy 
de  natuurlyke  fchoonheid  van  die  Perfoon,  en  maakte 
haar  bevoegt  te  werden  Gekonterfyt  by  zyn  konftryke 
hand.  Noch  had  die  brave  Konftenaar  een  talent  om  de 

Heeren ,  Vrouwen  en  jonge  Juffers  te  onderhouden  en 
te  verluftigen ,  door  aangename  en  geeftryke  quinkfla- 
gen ,  en  voor  al  was  hy  zo  prompt  als  eenig  Hoveling 

in  't  beantwoorden  van  zommige  aanmerkingen  of  be- 
dillingen,  echter  altoos  op  een  befchaafdewyze,  als  by 
voorbeeld ; 

De  jonge  Milady  EfTex,  namaals  getrouwt  met  den 
Graaf  van  Carlile,was  een  der  ièhoonfte  Juffers  van  haar 
Eeuw ,  ook  waren  die  uitmuntende  bekoorlykheden  geen 
geheim  aan  die  fchoone,  dewyl  de  jonge  Lords  en  de 
Dichters  haar  zulks  dagelyks  errinnerden  op  onderfchei- 
de  wyzen.  „  Wat  toch  is  de  reden  ,  Myn  Heer  Wis- 

35  fingi"  (vroeg  zy  hem,  onderwyl  hy  haar  zat  te  Kon- 
terfyten)  „dat  de  meeile,  ja  zelfs  de  voornaam  (te  Schil- 
„  ders,  zo  zelden  flageri  in  behoorlyk  de  bevalligheden 

„  van  onze  kunne  te  verbeelden"?  „  Die  vraag,  Mila- 
„  dy,  is  maklyk  op  te  losfen",  (antwoorde  Mr.  Wis- 
fmgï  aangenaamlyk  )  „  wyl  een  fterflyk  Menfch  altoos 
„  in  het  onvermogen  is  de  waare  fchoonheid  der  Enge- 

„  len  te  konterfyten  met  aardfche  koleuren"! 
De  overfchoone  Hartogin  van  Cleveland,  die  begon- 

Cc  3  ftigde 
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ftigde  Sultane  van  Karel  den  Twede,  in  haar  bloem  de 
weergaloofte  Schoonheid  van  Albion  ,  wierd  meermaals 
by  Willem  Wisfing  Gekonterfyt.  „  Is  het  u  geen  by- 
„  zonder  genoegen,  van  dagelyks  de  bevalligfte  Dames 
„  der  drie  Koningryken  te  zien  zitten  voor  uw  Konfl- 

„  penfeel?"  (vroeg  hem  eenmaal  die  Hartogin  onder 
het  konterfyten. )  „  Dat  genoegen  ,  Milady  ,  word 
3,  grotelyks  door  de  vrees  ondermynt  y  ( was  zyn  ant- 

woord) „  wyl  ik  immer  zit  in  gevaar  van  myn  Vryheid 

3,  te  verliezen  ,  of  het  Leven  ". 
Hoe  merkeiyfe  verfcheelt  dat  befchaafd  antwoord  van 

Willem  Wisfing)  van  het  boerfcji  befcheid  des  Dordrecht- 
fchen  Naclitfchilders  Godefried  Schalken,  by  een  dierge- 
lyke  gelegendheid.  Den  laatJïgemelde  Konterfyten  een 
jonge  Lady,  wiens  fchoone  handen  geen  weergaa  had- 

den in  geheel  Engeland,  en  welke  hem  vroeg,  na  haar 
Tronie  was  gedoodverft ,  „  of  zy  ook  niet  moeft  zit- 
„  ten  tot  haar  handen  waren  gefchetft  na  het  Leven  ,?  ? 
„  Neen,  zulks  is  onnodig,  Milady"!  (antwoorde  hy 
onbedachtelyk )  „  alzo  ik  altoos  daar  toe  my  bedien  van 

„  myn  knegt  '\ Willem  Wisfing  fthrf ;  onmatiglyk  betreurt  by  alle 
Konftbeminnaars ,  oud  twee -en -dar  tig  jaar,  ten  huize 
van  den  Graaf  van  Exeter,  in  Northamptonshire ,  en 
legt  begraven  in  Stamfords  Kerk,  alwaar  dien  adelyke 
Ryksraad  hem  een  Grafftede  deet  oprechten,  verzelt 
met  het  onderilaande  Latynfch  opfchrift;  (*)  aldus  by 
ons  vertaalt. 

GRAF- 
(*_)  Quem  Batava  Tellus  educarit; Gallia  aliquando  fovit , 

Anglia  cumulatioribus  beneficiis  profecuta  ejl , 
Arlium,  quas  varias  callebat ,  jujlior  Aejtimatrix. 

Vir 
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GRAFSCHRIFT. 

Wien  Nederlant  heeft  opgequeekt, 
Wiert  by  het  Franfche  hof  begonftigt ,  doch  met  meerder 
Weldaden  opgehoopt  by  Bridant,  dat  noch  eerder 

De  deugd  beloont  en  eert,  mits  dat  de  konfttong  fpreek t. 
Dien  man  beroemt  door  zyn  befchaafde  en  zachte  reden , 

Wert  in  de  kracht  zynsjeugds  gefnuikt? 

"Want  zynde  een  -zésgeftarnte  en  twee  jaar  ingetreden , 
Is  't  dat  de  levenszon  van  Willem  Wijjing  duikt. 

Een  konflenaar  gelyk  aan  de  oudheit,  meer  verheven 
Dan  iemant  van  zyn  eeuw,  een  vaardig  tydgenoot 

Van  Lely^  valt  eensklaps  in  Lethe's  kouden  fchoot, 
Geen  jeugd,  of  noch  zo  fors,  kon  ooit  het  lot  weer- 

flreeven. 
Een  Tuinér  .pihikt  en  grypt 

Dien  druiftrots,  die  vry  vroeg  wiert  by  de  zon  ge- 
rypt. 

Om 
{         Vir  faciïïimis  '^'fuaviffimis  Moribtts , 

Inief  :Florèm'&  Róbtir  ju'vénVce, 
Vix  Trigefimum  Secmdum  Vit'a  atmum  ingrejfus^ Wilhelmus  JViJJingus  Hagenjis 

H.  S.  E. 

Piiïör  'AMiquis  par  3  Èodiernis  Majur ; 
Lely  celebérrimi  non  degener  DifcipiUus. 

Heu  Fatum  prcecocis  ingenii  1 
Quam  fubito  decernitur  Bojtrus, 

Quia  Cateris  feftinantius  maturefcit : 
Cujus  ad  confervandam  Memoriam, 

■Munificentiffimus  Joannes  Comes  Exceflnnfis , 
Patronus  Optimus , 

P,  M.  P.  C. 

Obiit  10.  die  Sept,  ïög-j. 
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Om  's  Mans  geheugen  tot  den  Naneef  te  geleiden, 
Beval  Graaf  Jan 

.  Den  grooten  Schutsheer  van 
Sint  Lukas  krooft  ,  zyn  afch  dees  Doodbus  toe  te  weiden. 

Hy  Overleed  den  10.  van  de  Herfjlmaand , 
des  y aars  1687. 

JAKOB  HUYSMAN. 

Gemeenlyk  is  het  een  zegswoord ,  dat  het  wel  zo 
goed  is  om  te  gaan  met  Perfonen  die  van  ons  af- 

hangen ,  dan  met  de  zodanige  welke  aan  ons  zyn  ver- 
fchuldigt  door  genotene  weldaden  en  wezendlyke  dien- 
flen.  Iemand  op  den  tuil  te  houden  is  voorzigtigheid ; 
maar  te  vertrouwen  op  dankbaarheid  is  onnozelheid.  De 
dankbaarheid  is  zo  vergeetachtig  door  de  bank  als  een 
Hoveling;  doch  de  hoop  heeft  een  geheugen  als  Yzer 
en  Staal.  Zo  dra  is  een  Oranje-appel  niet  uitgedrukt, 
of  hy  werd  weggefmakt ,  en  met  voeten  vertreden :  des- 

gelyks ,  als  de  afhangkelyk  ophoud ,  is  'er  doorgaans  een 
einde  van  verftandhouding  en  achting,  voor  die  genen, 
welke  voortyds,  in  fchyn,  wierden  gelieft,  gevierd,  en 
aangebeden. 

Maar  veeltyds  is  den  geen  die  een  ander  verpligt  zelfs 
de  oorzaak  ,  dat  de  fchuldige  dankbaarheid  niet  word 
voldaan  in  alle  deelen.  Sommigen  ,  na  het  bewyzen 
van  een  dienft,  doen  onophoudelyk  de  beweze  dienden 
wedergalmen  in  de  ooren  der  verpligten:  anderen  aan 
den  andere  kant  zyn  zediger  op  dien  text ;  echter  doen 

zy  ons  nu  en  dan  aan  de  verpligting  gedenken ,  en  ko- " men  ons  als  Schuldenaars  te  befchouwen.    Een  derde zoort, 
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zoort,  en  dat  laatfte  is  geen  van  de  minfte,  komt  ons 

gulhartiglyk  te  verpligten ,  zonder  'er  namaals  eens  aan 
te  gedenken.  De  laatften  zyn  den  Wyngaard  gelyk  , 
die  voldaan  is  van  vruchtbaar  te  wezen  in  zyn  zoort,  en 
een  druiftros  draagt  zonder  deswegens  de  minfle  dank  te 
verwachten.  Een  fnel  Paard  of  een  Windhond  zyn  on- 

gewoon een  byfter  groot  geraas  te  maken  na  't  volbren- 
gen van  hun  loop ;  en  op  die  wyze  trompet  een  recht 

weidoenend  Man  nooit  een  gedane  dienft ,  maar  gaat 
over  tot  een  naafte  verpligting ,  juift  gelyk  als  den  Wyn- 
gaard  die  zyn  Vrucht  komt  te  geven  in  het  aanflaande 
Saifoen. 

Het  heeft  my  geluft  dat  onderfcheid  af  te  fchetfen  ter 
loops,  en  in  den  Perfoon  van  een  Antwerps  Konflfchil- 
der  een  wezendlyke  proef  van  dankbaarheid,  echter  min 
of  meer  buitenfporig,  aan  te  tonen. 

Jakob  Huysman  ,  geboortig  van  Antwerpen ,  die  fchat- 

kamer  van  konftjuweelen  ,  heeft  zich  opgehouden  'm London  ,  ten  tyde  van  den  Ridder  Pieter  Lely,  welk 
konftgeftarnte  hy  toelei  te  evennaren  in  het  Konterfy- 
ten.  Zyn  Leermeefler  is  geweeft  den  Konitfchilder  Bak- 
kereel,  die  te  gelyk  ,  beneffens  uïnthony  van  Dyk ,  en 
andere  brave  Leerlingen,  in  de  Konflfchool  van  P.  P. 

Rubens  wierd  opgetrokken.  Ik  zal  in  't  voorbygaan 
dien  wakkeren  Konftenaar  Bakker eel  gedenken ,  met  te 
zeggen,  dat  hy  van  Dyk  na  de  kroon  Hak,  en  ondér- 
fcheide  Tafereelen  met  dien  laatflgenoemden  om  flryd 
leeft  Gefchildert ,  welke  Konftftukken  zyn  te  zien  in 
/erfcheide  Kerken  binnen  Antwerpen ,  en  in  eenige  Ab- 
lyen.  Het  is  waar ,  dat  die  Bakker  eel  het  hoofd  moefl 
oiügen  voor  van  Dyk ,  doch  dat  verlies  was  zyn  mrnfte 
ongeluk.  Maar  Bakker  eel  wierp  zich  te  gelyk  op ,  tot 
,:en  Schilder  en  Poëet,  (doorgaans  is  het  eerfte  een  Ze- 
Vierde  Deel.  Dd  gen, 
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gen,  en  het  laatfte  een  Vloek,)  die  een  Schimpfchrift 
berymde  tegens  de  Jefiüten,  en  des  wegens  zich  zag  ge- 

noodzaakt om  Antwerpen  te  begeven  met  een  flille 
trom  ,  waar  door  Huysman  ,  by  gebrek  van  een  J^tee- 
fter,  overftak  na  London. 

Huysman  Konterfyte  niet  alleenlyk  veele  groote  en 

mindere  Perfonen  in  Engeland ,  maar  hy  Schilderde  'er 
insgelyks  onderfcheide  Hiflorie  -  flukken ,  welke  zo  de 
eerfl  als  laatftgemelden  hem  een  goeden  Naam  verwier- 

ven by  de  konftlievende  Britten,  en  ook  by  de  vreemde 
Konftkundigen.  Zyn  vleefchkoleur  was  helder  en  bloed- 
ryk,  en  in  de  Troniën  zyner  Konterfytzels-  en  Hifto- 
r ie- Schilderyen ,  ftak  hy  de  loef  af  aan  zyn  Signoriaale 
Landsgenoten  ,  welke  meeflentyds  beter  zyn  ervaren 
omtrent  de  Schilderwyze ,  als  in  de  keus  van  het  fchoon 
leven ,  en  in  aangename  geflaltens  te  geven  aan  hunne 
Beelden. 

Gedurende  den  hoogften  glans  van  zyn  Schilderzon , 
Konterfyte  hy  Katharina ,  Koninginne  Douariere  van 
Groot  Brittanje  ,  zedert  welk  bedryf ,  den  eergierige 
Huysman ,  zich  zelven  den  Titel  aanmatigde  van  haare 
Majefteits  Konterfytzel-  en  Hof-Schilder.  Maar,  ei  lie- 

ve, waarde  Lezer!  let  eens  op  de  buitenfpoorige  dank- 
baarheit  van  onzen  Antwerpfchen  Konftfchilder ,  en  be- 
fchouwt  die  erkentenis  min  tot  navolging,  als  wel  om 

die  te  belachgen,  t' zedert  dat  hy  die  Koningin  Duarie- 
re  had  Gekonterfyt ,  gebruikte  hy  altoos  haar  Tronie 
in  het  Schilderen  van  O.  L.  Vrouwen  Beelden ,  ofte  in 
het  verbeelden  van  Santinnens  op  zyn  Hiflorie  Taferee- 
len.  Is  't  wel  mogelyk  de  dankbaarheit  verder  uit  te 
rekken,  dan,  om  my  te  bedienen  van  een  Roomfche 
uitdrukking,  een  Aardfche  Vorftin  te  herfcheppen  in  een 
Koningin  des  Hemels,  en  Paus  gelyk  iemant  te  vergoo- 

den , 
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den;  ja  dat  meer  is,  niet  na  het  overlyden,  maar  noch 

zynde  in  leeven? 
Het  voomaamfte  ftuk  van  dien  erkennenden  Jakob 

Huysman,  is  een  Altaartafel  in  de  Koninglyke  Kapel, 
thans  hervormt  in  een  Franfche  Kerk.  Hy  ftierf  in  het 
jaar  duizent  zes  hondert  en  ontrent  de  tachtig ,  en  legt 
begraaven  in  Sint  James  Kerk ,  alwaar  wy  hem  laaten 

;  beruften ,  om  over  te  gaan  tot  de  Konft  en  Levensbe- 
fchryving  van 

Prosper  Hendrik  Lankring. 

De  grondveften  van  kennis  en  van  deugd  ,  werden 
gelegt  in  onze  kindsheit,  en  zonder  een  tydelyke 

fcorg  en  oplettendheit,  zyn  wy  zo  goed  als  verlooren 
in  onze  wiegen;  want  de  grondbeginfels  welke  wy  in- 

zuigen in  onze  jeugd,  voeren  wy  meeftentyds  in  het 

graf;  en  ik  zeg  en  blyf 'er  by  de  opvoeding  van  den 
menfch.  Om  ons  uit  te  drukken  in  korte  woorden, 
kinders  zyn  wit  papier,  on verfchilliglyk  gereed  tot  den 
ontfangft  van  allerley  drukletters,  goede  of  quade, 
want  zy  nemen  alles  aan  ter  goeder  trouw,  en  het  is  in 

de  macht  van  wie  eerft  komt  'er  een  Engel  of  een  Duivel 
iop  te  fchryven ,  welk  dier  beiden  hy  komt  uit  te  kippen. 
■Zo  dat  het  nuffen  van  een  ftap  in  de  inftelling ,  genoeg 
;is  tot  het  vergiftigen  van  de  vreede  en  van  de  achting 
:onzes  gantfchen  leevens.  Onze  Konftfchilder  is  een  be- 
wys  van  deeze  zeedekunde ,  en  het  zal  blyken. 

Profper  Hendrik  Lankring,  is  Gebooren  van  Hoog- 
duitfche  Ouders,  en  zo  na  als  kan  werden  gegift,  kwam 
hy  ter  waerelt  op  het  Jaar  duizent  zes  hondert  achten- 

twintig.   Zyn  Vader  was  een  Soldaat  van  Fortuin ,  en 
D  d  2  kwam 
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kwam  over  met  zyn  Vrouw  en  eenigfte  Zoon ,  den  bo- 
vengemelde Profper  in  de  Nederlanden  ,  om  was  't 

doenlyk  zyn  geluk  op  te  zoeken  op  een  uitheemfche  kuft. 
De  Fortuin  begonfligde  's  Mans  verdiende  ,  hy  wiert 
Colonel,  doch  genoot  dat  Ampt  niet  lang,  als  die  bin- 

nen korte  jaaren  op  zyn  bed  ftierf  in  Antwerpen.  Zyn 
Weduw  als  een  befcheiden  Vrouw,  beftierde  zo  verftan- 
diglyk  de  kleine  Nalatenfchap ,  dat  zy  leefde  achtervol- 
gens  het  fatfoen  van  haaren  overleeden  Man ,  en  noch 
daar  benevens  een  deftige  opvoeding  gaf  aan  haaren 
Zoon.  Haar  befluit  was  dien  Jongeling  op  te  trekken 
tot  den  Geeftelyken  Staat,  ten  welken  einde  hy  wiert 
beflelt  op  de  Latynfche  Schooien ,  by  de  Vaders  van  de 
Lojolas  Societyt.  Maar  het  fchynt  dat  het  quaad  Dui. 
ven  kippen  is ,  uit  Arends  Eijeren ,  wyl  den  Jonge 
Lankring  grooter  luft  betuigde  voor  de  Keteltrom  en  de 
Trompet ,  als  voor  het  Kerkmuziek  van  den  Jefiiiten 
Orgel,  en  liever  een  Hoed  met  Pluimen  zag,  als  een 
vierkante  Zwarte  Muts. 

Daar  en  boven  was  hy  zo  ligt  als  den  wind,  zo  op* 
loopend  als  een  getergden  haan ,  en  hy  maakte  zich  een 
gewoonte  van  eerft  te  Haan,  en  dan  te  dreigen,  zo  dat 
hy  by  zyn  medeftudenten  wierd  gedoopt  den  Kemphaan. 
De  Moeder,  gelyk  als  een  twede  Monika,  onderging 
met  zachtheid  en  met  zedelyke  vermaningen  haren  ge- 

liefden Profper ,  beducht  indien  zy  die  jeugdige  quade 
kreuken  niet  by  tyds  kwam  te  ftryken  uit  het  laken  van 
zyn  gedrag,  het  die  leelyke  plooi  mogt  behouden  voor 
al  zyn  leven.  Hy  gehoorzaamde  met  der  tyd  de  deugd- 

zame lesfen  van  zyn  Weduwmoeder ,  hervormde  zyn 
gedrag,  en  fchikte  zyn  levenswyze  op  een  fliller  trant; 
doch  niet  tegenftaande  zyn  goede  wil ,  fcheen  echter  het 
Latyn  niet  te  willen  glyden. 

Pro- 
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Pro/per  Hendrik  ontzei  dan  de  Scholen  van  Scotus, 
en  wierd  beftelt  op  de  Queekfchool  van  Sint  Lukas ,  by 

j  een  Schilder ,  onder  wiens  beftier  hy  de  eerfte  gronden 
lei  van  die  Konft.     Vervolgens  verkoos  hy  de  Stads-Te- 

:  kenfchool  van  Antwerpen  tot  zyn  Hoogleeraar,  en  vor- 
derde in  de  Teken-  en  Schilderkonft  by  ogenblikken  , 

niet  by  Weken,  noch  by  Maanden.  Alzo  hem  noch 
eenig  reftant  van  zyn  vorige  losheid  was  verbleven  5 
fnorde  hy  veeltyds  na  buiten  om  Landfchappen  te  teke- 

I  nen  na  het  leven ;  en  alhoewel  het  Landfchapfchilderen 
|  niet  boven  een  tak  is  van  den  cederboom  der  verheven 
Schilderkonft ,  echter  heeft  hy  zich  altoos  daar  by  ge- 

houden. Den  Heer  van  Leyen ,  een  vermaart  Liefheb- 
ber in  Antwerpen ,  bezat  een  heerlyk  Konftkabinet  van 

Schilderyen, inzonderheid  geftoiFeert  met  de  befte  Land- 
fchaptafereelen  der  Italiaanfche,  Franfche  en  Nederland- 
fche  Konftfchilders.  Die  brave  Man  gaf  den  jongen 
Projper  toegang  tot  zyn  Konftkabinet ,  die  van  den  vroe- 

gen dageraat  tot  aan  den  laten  avondftond  zich  bevly- 
tigde  in  het  kopieeren  dier  konftftukken,  voor  al  in  het 
Nafchilderen  van  de  Landfchappen  van  Titiaan,  en  van 
Salvador  Rofa ,  dat  overberoemd  paar  Landfchapfchil- 
ders. 

Onderwyl  kwam  de  geliefde  Moeder  van  Profper 
Hendrik  Lankring  te  Overlyden,  des  hy  in  de  erfenis 
trat  van  de  Nalatenfchap ,  welke  merkelyk  by  haar  ver- 
'ftandig  beftier  was  vermeerdert,  niet  vermindert.  Toen 
befloothy  de  Antwerpfche  Schelde  te  verlaten,  en  over 
te  fteken  na  de  Londonfche  Theems ,  wiens  heufche 
Drinkers  geen  minder  zucht  betuigen  voor  alle  uitmun- 

tende Konften  en  Wetenfchappen  ,  als  eenige  andere 

-befchaafde  Volken.  In  Londen  wierd  hy  ontfangenmet 
opene  armen  by  de  Konftlie venden  ,   en  geraakte  ge- 

Dd  3  meen» 
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meenzaamlyk  bekend  met  den  Ridder  Edward  Sprag  , 
een  Adelyke  Zeebevelhebber  der  Britten ,  en  byzonder 
liefhebber  der  Landfchapftukken.  Die  Edelmoedige 
Schutsheer  van  Lankring ,  beval  hem  aan  verfcheide 
Lords  en  Edelen ,  20  dat  hy  niet  wift  wien  hy  eerfl  zou 

gerieven. 
Onder  een  overgroot  getal  van  Virtuofi ,  Schilderde 

hy  wel  zyn  meefte  en  voornaamfle  Konftftukken  voor 
den  Ridder  William  Williams ,  wiens  fchoon  Huis  tot 
de  grondveften  afbrande,  door  welk  ongeluk  de  Konft- 

ftukken van  Lankring  zeer  raar  zyn  geworden ,  inzon- 
derheid in  London.  Noch  was  die  Konftenaar  hooglyk 

geacht  en  gelieft  by  den  Ridder  Pieter  Lely ,  die  zich 
van  zyn  konftpenfèel  bediende  in  het  Schilderen  van 
Landfchappen  ,  Voor-  en  Achter  -  gronden ,  Bloemen , 
Kruiden,  Vruchten  en  Geraden,  ook  by  wylen  Drape- 
ryen ,  want  zyn  Konft  was  zo  algemeen  als  zyn  Geeft. 
Ja ,  zo  berucht  was  den  Naam  van  dien  Konftenaar  in 
Groot  Brittanje,  en  vooral  in  Londen,  dat  veele  Lords, 
Ladys ,  voorname  Heeren  en  Vrouwen  ,  wanneer  zy 
wierden  Gekonterfyt  by  den  Ridder  Le/y>  wel  nadruk- 
kelyk  bedongen ,  dat  de  bovengemelde  cieraden  zou- 

den worden  gefchildert  by  den  Heer  Lankring ,  om 
dien  beroemden  Vreemdeling  daar  langs  te  eeren  en  te 
gedenken. 

Die  Landfchappen  zyn  vooral  verwonderlyk  verko- 
zen, en  onberifpelyk  in  vinding,  warmte,  kolorering, 

en  in  een  fchoone  overeenftemming  van  alle  deelen. 
Doch  hy  overtrof  alle  Landfchapfchilders,  zo  de  ouden 
als  zyn  tydgenoten ,  in  de  verbazende  en  vrymoedige  be- 

handeling zyner  luchten,  waar  in  hy  nooit  een  mede- 
dinger aantrof  by  zyn  leven ,  en  tot  noch  toe  'er  geen 

is  opgedaagt  na  zyn  overlyden.    Die  waarheid  bewyzen 

zyn 
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zyn  overgeblevene  Konfttafereelen ,  welke  als  noch  zyn 
te  zien  in  de  Konftkabinetten  van  veele  Engelfche  Hee- 
ren ,  en  byzonderlyk  by  de  Heeren  Stenley ,  Trevor,  en 
Auften  ,  wiens  laat  ftgenoem  den  s  Vader  een  Voorilan- 
der,  en  Boezemvriend  was  van  Lankring^  tot  aan  zyn 
Dood.  Ik  heb  onderfcheide  voortreffelyke  Landfchap- 
pen  gezien  ten  Huize  van  dien  laatften  Heer ,  welke  my 
wonderlyk  bevielen,  zo  wegens  de  heldere  en  vrymoe- 
diglyk  behandelde  luchten,  als  ten  opzigte  der  aardig- 
lyk  gemengelde  en  zeldzame  gezigten  ,  bezaaid  met 
fchitterende  lichten,  en  meefterlyk  gepenfeelt  met  losfe, 
doch  te  zelver  tyd,  vafte  ftreken. 

Eenige  konftenaars ,  zo  Schilders  als  Konftkenners , 
heb  ik  meermaals  horen  verhalen,  dat  'er  een  Zolder- 
iftuk  beruft  ten  Huize  van  den  Heer  Richard  Kent ,  Schild- 

knaap ,  woonachtig  te  Caufham  in  Wiltihire ,  ontrent 
het  Bath ,  by  Lankring  geordonneert  en  gefchildert. 
Dat  Zolderftuk  heb  ik  hooglyk  horen  loven  en  pryzen ; 

:  doch  dat  is  alles  wat  ik  'er  van  weet  te  zeggen.  Noch 
heeft  hy  verfcheide  Konterfytzels  gefchildert,  zo  levens- 
groote ,  als  in  mindere  geftaltens.  Maar  hy  munte  voor» 
al  uit  in  kleine  Beelden,  waar  mee  hy  geen  kleine  ver- 
dienfte  byzette  aan  zyn  Landfchappen ,  in  dewelke  hy 
bovenmate  konftiglyk  de  manier  van  Titiaan,  en  Salva- 
lor  Rofa,  heeft  waargenomen. 

Of  nu  de  Britfche  Lucht  zyn  Gemoedsgeftalte  veran- 
lerde,  of  dat  na  het  Overlyden  van  zyn  Moeder  de  Ze- 
lekunde  in  het  vergeetboek  geraakte  ,  altoos  is  't  een 
gekende  zaak,  dat  hy  'er  vry  wat  van  het  Sans  Souci 

'iet  onderlopen  op  het  laatfte  van  zyn  dagen.  De  Schil- lerkronyk  zegt ,  dat  hy  nooit  zyn  Vriend  een  glas 
^yn ,  noch  by  Menfchen  geheugen  ooit  eenige  Juffer 
en  Zoen  weigerde;  en  een  Levenswyze  van  dien  aarc 

WOfJ 
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word  by  de  Natuurkenners  gedoopt,  de  Levenstoorts  te 
ontfceken  aan  weerskanten.  Profper  Hendrik  Lankring  i 
was  innerlyk  niet  onbekend  met  zyn  geliefde  zwakheid, 
maar  integendeel  hy  beklaagde  zich  dien  aangaande  wel 
eens  te  hooi  en  te  gras  tegens  een  Vriend ,  in  navolging 
van  den  beroemden  Frans  Floris',  maar  het  fcheen  dat 
'er  geen  zalf  aan  was  te  ftryken,  zynde  zyn  gewoonte reeds  verandert  in  een  twede  Natuur. 

Ik  ben  gemeenzaamlyk  bekend  geweeft  met  een  Leer- 
ling van  dien  konftryken  Landfchapfchilder ,  genaamt 

John  Coolborn,  die  my  geen  klein  getal  by  zonderheden 
van  dien  Lankring  heeft  verhaalt,  doch  het  papier,  en 
noch  min  de  drukpars ,  zou  dat  verhaal  konnen  veelen. 
Een  paar  van  die  byzonderheden  zal  ik  den  Lezer  me- 
dedeelen  ,  waar  in  de  vlugheid  zyns  geefts ,  hoe  zeer 
ook  doorhoepelrokt  en  doortwynt ,  zichtbaarlyk  komt 
door  te  ftralen. 

Lankring  was  niet  alleenlyk  een  voortreffelyk  Schil- 
der, maar  ook  een  byzonder  groot  Liefhebber  van  kon- 

ftige  Schilderyen ,  Tekeningen ,  Prenten ,  aloude  Stok- 
beelden  ,  Gedenkpenningen,  en  alzulke  koftbare  zeld- 

zaamheden.  Nu  weet  zelfs  een  weetniet,  dat  'er  vry 
meer  gereede  Penningen  worden  verêifcht  tot  het  op- 

rechten van  zulk  een  Konftkabinet ,  als  tot  den  opflel 
van  een  Limonadewinkel,  die  meeftentyds  zyn  aanvang 
neemt  met  een  half  dozyn  verfche  Limoenen ,  een  Zui- 
kerbrood,  en  een  paar  Emmeren  Regenwater,  gevolg- 
lyk  was  Lankring ,  zo  nu  als  dan  ,  wel  eens  benodigt 
om  kontanten.  Hy  vroeg  dan  op  een  tyd  aan  zyn  Leer- 

ling ,  John  Coolborn  ,  hier  bovengenoemt ,  „  of  hy 
„  niet  was  bekend  met  dees  of  geen,  die  hem  een  fom 
5,  van  hondert  Guinées  kon  leenen,  voor  een  Maand, 

,,  en  niet  langer  "?  Den  Leerling  antwoorde,  „van  ja! 

„  dat 
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5,  dat  hy  een  ouden  podagreuzen  Woekeraar  wift  wo- 
„  nen ,  die  vry  grooter  Sommen  verflrekte ,  doch  door- 
„  gaans  op  een  pand  van  minne  ,  of  by  gebrek  van 

„  dien ,  tegens  een   onvergeeilyken  Intereft  ".      Den 
Woekeraar  kwam  aanflurven  op  een  paar  vilte  fchaat- 
fen,  en  gelaarll  in  een  gefpan  baaijeftevels ,  ook  trok  hy 
noch  wel  zulk  een  fcheven  bek  ,  als  dien  booze  geeft, 
die  by  Sint  Dunftan  in   den  Wy  waters  -bak  wierd  ge- 

kaft.   Den  beleefde  Lankring  plaat  ft  e  dien  krochgenden 
Woekergier  in  een  maklyken  Leuningftoel  ,  aanbood 
hem  vervolgens  een  fles  Gravefche  Wyn ,  en  vroeg  hem 
toen ,  of  hy  hem  kon  gerieven  met  hondert  Guinées , 

'  enkelyk  en  voor  een  Maand  op  zyn  langft  ?  Den  ouden 
'  Griffioen  antwoorde  ja !  en  dat  hy  niet  meer  dan  twin- 
1  tig  ten  Hondert  vorderde  voor  dat  beftek ,  welke  twintig 
I  Goudvinken  hy  by  vervroeging  daarenboven  zou  korten 
op  die  fom  ,  als  wanneer  den  Heer  Lankring  met  de  be- 

taling van  hondert  Guinées  ter  beftemde  tyd  kon  vol- 
ftaan.    Den  Konftfchilder  beet  dien  ouden  Guit  toe,  dat 

'  hy  de  marfch  kon  blazen,  op  het  eerfte  bevel ,  indien 
'  hy  geen  perykeleuzen  fprong  wilde  doen  uit  het  Ven- 
'fter  op  de  Straat.     „  Mynheer ,  (fprak  den  Woeker- 
'„  aar)  laat  my  alvorens  een  luttel  adem  halen,  want 
!„  ik  heb  voor  't  minft  drie  uuren  werk  voor  ik  den  weg 
!  „  kan  afleggen  tot  aan  myn  Huis ".     „  Zyt  deswegens 
„  niet  ongeruft ,  (zei  den  te  loorgeftelde  Konftenaar,) 
„  want  of  fchoon  gy  langer  werk  hebt  als  een  ander  om 
„  te  geraken  aan  uw  Huis ,  echter  zulje  zo  fpoedig  a]s 

5>  den  fnelfte  hartloper  den  weg  afleggen  na  de  Hel". 
Het  verhaal  wegens  zyn  Overlyden  word  verfchillig 

verteld ;  doch  Mr.  John  Coolborn ,  zyn  gewezen  Leer- 
ling, heeft  my  meermaals  betuigt,  dat  zyn  einde  toe- 
vallig is  geweeft,  eerft  door  een  val  in  het  Water,  die 

IViERDE  deel.  E  e  door 
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door  een  dodelyke  Ziekte  wierd  opgevolgt  welke  hem 
affcheepten  ter  fchimmen.  Profper  Hendrik  Lankringy 

zegt  myn  zegsman, ging  zich  vermeijen  na'sGravezend, 
verzelt  door  vyf  a  zes  van  zyn  Flesgenoten,  en  zo  vee- 
Ie  Juffers  welke  voor  ge^n  Maagden  van  de  Godinne 
Vella  Honden  berucht.  Dat  vrolyk  Gezelfchap  voer  der- 
waards  in  een  klein  Speeljacht;  en  wyl  Ceres  de  Keu- 

ken ,  Bacchus  den  Kelder ,  en  Venus  het  Nagerecht  be- 

zorgden, was  'er  niemand  onder  den  hoop  die  zich  be- 
klaagde over  des  Paus  Vaftendagen.  Op  de  te  rug  Reis 

buitelde  den  topzware  Konftfchilder  overboord,  en  wyl 
den  Schipper,  zo  wel  als  een  paar  knegts,  fmoor  dron- 

ken waren ,  wierd  hy  ruim  half  Dood  opgevifcht.  Hy 
kreeg  een  wakkere  koorts,  te  gelyk  ontltaande  uit  die 
fchrik,  en  uit  het  water,  wiens  ftremmende  koude  zyn 
verhitte  Levensgeeften  meerendeels  had  uitgedooft.  Het 
ontbrak  hem  aan  geen  Geneesheeren ,  noch  aan  Wond- 
artfen ;  maar  het  overtollig  getal  van  die  Heeren  is  door- 

gaans min  voordeelig,  dan  fchadelyk,  gelyk  als  een  da- 
gelykfche  ondervinding  ons  komt  te  leeren.  Hy  behielt 
zyn  Verftand  tot  het  laatfte  ogenblik. 

Een  Krankbezoeker  zat  dien  Zieltogenden  Konfte- 
naar  te  vertrooften ,  aan  het  hoofdenend  van  zyn  Bed , 
wyl  zyn  Leerlingen,  en  andere  goede  Vrienden,  waren 
ondergedompelt  in  zuchten  en  in  tranen. 

Hy  liet  een  fchoon  Konftkabinet  na ,  beftaande  in 
overheerlyke  Schilderyen,  Tekeningen,  Konftprenten , 
antikfche  Beelden ,  aloude  marmere  Hoofden  van  Room- 
fche  Keizers ,  Wysgeeren ,  en  andere  voorname  Man- 

nen ,  alle  welke  Konftjuwelen  hy  met  geen  minder  oor- 
deel ,  als  overgroote  koften  ,  had  verzamelt  in  Groot- 

Brittanje  en  in  de  Nederlanden, 

JOHAN 
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JOHAN  GREENHILL. 
en  Menfch  heeft  maar  drie  groote  uitkomften,  de 
Geboorte,  het  Leven  en  de  Dood.  Wy  zyn  on- 

gevoelig van  onze  Geboorte;  wy  lyden  Stervende;  en 
wy  vergeten  te  Leven.  Als  ik  zeg,  wy  vergeten  te  Le- 

ven ,  heb  ik  die  Levenswyze  in  'c  oog  van  veele  Jonge- 
lingen en  Mannen ,  welke  te  poft  rennen  na  dat  uitein- 

de, het  geen  zy  meeren  deels  het  meeft  vrezen  te  berei- 
ken. Den  navolgende  Konftfchilder  is  myn  bewys,  die 

alommers  zo  fchielyk  leefde  als  hy  fpoorflaags  kwam  te 
fierven. 

Johan  Greenhill  was  een  Edelman  by  Geboorte ,  af- 
komftig  uit  een  bekend  geflacht  in  Salisbury,  dat  niet 
ongelukkig  is  geweeft  in  het  uitleveren  van  verdienftige 
Mannen  ,  beide  ontrent  den  Tabbaart  en  den  Degen. 
Hy  zynde  leenig ,  en  zachtzinnig  van  inborft  ,  wierd 
voor  de  Schilderkonft  beftemt  by  zyn  Ouders,  en  toe- 

vertrouwt aan  het  Onderwys  van  den  Ridder  Piet  er 
Lely ,  die  konflryke  Weftfalinger  ,  wiens  verdienden 
eeuwiglyk  zullen  verblyven  in  het  geheugen  der  Britfche 
konftlievende  Lords,  Ladys  en  Edelluiden. 

Lely  onderwees  Greenhill  oprechtelyk  in  de  Teken* 
en  in  de  Kraijonneer-konft,  maar  onthielt  hém  het  be- 
hoorlyk  onderwys  in  de  Schilderkonft,  uit  welke  behan- 

deling niet  duifterlyk  bleek  de  waarheid  van  de  zin- 
fpreuk,  „dat  de  Jaloezy  min  ontftaat  uit  de  Liefde  voor 
„  een  ander,  als  wel  uit  Liefde  voor  ons  zelven".  Den 
Ridder  Phter  was  beducht ,  dat  zyn  Leerling  hem  mogt 

de  loef  afwinnen  met  'er  tyd;  en  dat  Engeland  als  dan 
zou  zegenpralen  over  Weftfalen  in  de  Schilderkonft,  ge- 

E  e  2  lyk 
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lyk  als  die  befchaafde  Natie  reeds  alle  Landen  en  Volken 
voorby  rende  in  geleerdheid ,  en  in  befchaafde  zeden. 
Hy  oordeelde  voorzigtiglyk,  dat  hy  in  zulk  een  opzigt 
den  voorgang  behoorde  te  geven  aan  de  Staatkunde, bo- 

ven de  pligt  eens  Meeders,  en  volgens  dat  grondbegin- 
zel  gaf  hy  aan  GreenhiJl  nooit  de  minde  gelegen theid 
van  hem  te  konnen  zien  Schilderen.  Nochtans  kwam 
den  Leerling  die  zwarigheid  te  boven  door  de  volgende 
Krygslid. 

Johan  GreenhiJl  was  reeds  Getrouwt ,  fchoon  vry 
jong,  maar  hy  had  een  Vrouw  behuwelykt  met  midde- 

len en  daar  langs  kreeg  hy  gelegentheit  om  zyn  onder- 
wyzer  de  kond  af  te  kyken.  Hy  verzogt  den  Ridder 
Tieter  Lely,  van  zyn  beminde  te  willen  konterfyten, 
waar  door  hy  dien  Jaloerfchen  Penfeel  Held  onderfchep- 
te,  wyl  hy  hem  toen  ter  tyd  voor  de  eerde  maal  zag 
het  palet  te  zetten,  en  het  penfeel  te  behandelen.  Den 
leergierige  Leerling  keek  zo  fcherp  toe,  dat  hy  het  fpel 
vermeederde,  en  tot  bewys  van  zyn  dankbaarheit  Sir 
Teter  befchonk  met  twintig  Guinées,  zonder  dat  hy 
nochtans  vergat  het  Konterfytzel  met  zich  te  neemen, 
om  by  die  zuyl  af  te  meeten ,  hoe  hoog  den  Nyl  der 
Schilderkond  by  hem  zou  komen  te  klimmen. 

t' Sedert  maakte  hy  zich  zo  beroemt,  door  zyn  welge- 
lykendefix  geteikende,  en  vrolyk  gekoloreerde  Konter- 
fy tzels  der  beide  Sexen ,  dat  de  Britten  geen  zwaarigheit 
hebben  gemaakt ,  hun  Landsman  te  plaatfen ,  nevens  den 
Meeder  op  Sint  Lukas  Schildertroon.  Maar  wat  baat 
een  overvloed  van  Konden  en  Wetenfchappen ,  als  wan- 

neer een  links  gedrag  de  goede  eigenfchappen  komt  te 
dwarsboomen.  ja  geheelyk  het  onderde  boven  te  kee- 
ren,  Johan  Greenhill  üoeg  over  van  den  Oliebak  tot  de 
Wynfles ,   en  behandelde  de  Tabakspyp  met  grooter 

fmaak 
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fmaak,  als  hy  het  konftpenfeel  zwaaide  met  opletten- 
heit  en  luft.  De  ScJiilderkamer  wiert  zyn  walg,  en  het 
Wynhuis  zyn  Mahomets  Paradys ,  welk  fpel  hy  zo  lang 
vervolgde,  tot  dat  een  Heete  Koorts  hem  eerfl  de  Her- 

berg ontzei ,  en  vervolgens  het  leeven.  * 
Waare  hy  zo  jong  niet  verfchooten,  Groot  Brittanje 

kon  zich  hebben  beroemt  over  een  Konterfyter  van  baar 
Natie,  die  de  beroemde  uitheemfche  Konftfchilders  zou 
hebben  geëvenaart,  ja  veelligt  voorby  geftreeken.  Ook 
was  hy  de  Dichtkunde  grootelyks  toegedaan ,  die  waar- 

dige Medgezel  in  de  Adelyde  Schilderkonft,  hoe  zeer 
veele  Buffels  en  wilde  Stieren  tegens  dezelve,  hunne 
kromme  hoorns  komen  te  vellen.  De  vermaarde  Juf- 

frouw Behn,  die  Anna  Maria  Schuurmans  der  Engel - 
fchen,  heeft  dien  Greenhill  ter  eere  een  voortreffelyk 
Graffchrift  gedicht ,  te  lang  om  te  vertaaien. 

JOHAN     HOSKINS. 

Konften  en  Wetenfchappen  zyn  veeltyds  erflyk  in 
fommige  Geflachten ,  zo  wel  als  de  Dapperheit 

erflyk  is  ge  weeft  in  het  Doorluchtig  Stamhuis  van  de  Hee- 
ren  van  Arkel,  en  het  Verftant  van  Hugo  de  Groot  is 
overgegaan ,  tot  op  zyn  Kinders  en  Naneeven.  Alhier 
verfchynt  een  Oom  op  het  Praaltonneel  der  Schilder- 

konft, opgevolgt  door  twee  Neeven ,  een  drietal  Flon- 
kergeftarntens  aan  den  Hemel  der  Adelyke  Schilderkonft. 
Ik  zal  aanvangen  met  den  bovengemelden  Konftenaar , 
en  met  de  beide  konftryke  Neeven  befluiten. 

Johan  Hoskins  bloeide  onder  de  Regeering  van  Karel 
denEerfte,  Koning  van  Groot  Brittanje ,  en  vereen wig- 

Ee  3  dê 
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de  zynen  Naam  door  overkonftige  Miniatuurfchilderyen. 
De  Konterfytzels  van  dien  verdienftigen  Schilder, 
werden  in  konft  en  waarde  geplaatft,  naaft  de  Konter- 

fytzels van  den  beroemden  Hans  Ho/been,  wiens  manier 
hy  navolgde  met  onvermoeide  fchreeden.  Een  bewys 
van  zyn  uitmuntenheit  is ,  dat  Karel  den  Eerfte ,  die 
Koninglyke  Martelaar,  benevens  zyn  Koningin,  meer- 

maals zig  deden  Konterfyten  by  dien  Ho skins ,  welk 
voorbeelt  wiert  nagevolgt  by  de  voornaamfte  Hartogen, 
Lords ,  Dames  en  andere  tydgenoten  van  die  ongeluk- 

kige eeuw. 
Het  fchynt  dat  de  Konftfchilders ,  zo  wel  als  de  Dich- 

ters, bywyl  een  zeker  iets  gevoelen  innerlyk  ,  boven 
het  begrip  en  de  oploiiïng  der  Wysgeeren.  Johan  Hos* 
kins  wiert  meermaals  verzogt  by  Olivier  Kromwell ,  om 
hem  te  willen  Konterfyten;  doch  dat  verzoek  by  hem 
altoos  uitgeftelt,  onder  het  voorwendzel  van  deeze  en 
geene  glimpige  verhinderingen.  Den  namaals  Protek- 
tor  der  drie  Koningryken ,  die  zelden  iets  dat  hem  te- 
gens  de  borft  ftiet  vergat ,  zou  zulks  hebben  doen  heu- 

gen aan  dien  getrouwen  Konitenaar,  indien  hy  zich  niet 
by  tyds  voor  dat  dreigent  onweer  had  verfcholen. 

Johan  Hoskins  wiert  ten  laatfte  het  Konftpenfèel  ont- 
rukt by  de  Doot,  en  lei  het  leven  af,  gelyk  als  een  ver- 

oudert kleed,  in  Koventgarden ,  echter  met  het  genoe- 
gen, dat  hy  twee  Neeven  Konitfchilders  naliet,  beiden 

zo  wel  Erfgenaamen  van  zyn  Könic,  als  van  zyn  groo- 
te  goederen. 

SAMUEL 
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SAMUEL  COOPER,  Schildknaap. 

Londen,  die  vermaarde  Koopftad  en  Zetel  der  Ko- 
ningen van  Groot  Brittanje,  beroemt  zich  over  de 

Geboorte  van  dien  Konftfchilder ,  die  aldaar  wiert  Ge- 
booren  in  het  Jaar  duizent  zes  hondert  negen.  Hy  ge- 

noot de  beginfels  van  de  Teken-  en  Schilderkonft ,  te 
gelyk  met  zyn  Broeder  Alexander  Cooper,  by  zyn  Oom 
Johan  Hoskins,  en  had  het  geluk  van  die  beiden  te  over- 

treffen. Die  Konftenaar  ontmoete  geen  wedergaa,  ten 
opzigte  van  Konterfytzel-fchilderen  in  Miniatuur  by  zyn 
leeven ,  en  waar  omftreeks  thans  zyns  gelyk  is  op  te  lo- 

pen ,  weet  ik  juift  op  dit  oogenblik  niet  te  zeggen. 
Samuel  Cooper  wiert  vergeleeken  door  de  Britten ,  by  de 

vermaardfte  ltaliaanfche  Miniatuurfchilders ,  en  het  beft 
van  allen  was,  dat  hy  toen  ter  tyd  in  leeven  was,  en 
by  gevolg  die  leevendige  toejuichgingen  kon  opvangen 
met  zyn  ooren.  Maar  het  geene  hem  noch  hoger  optil- 

de, was  dit,  dat  hy  in  't  algemeen  wiert  genoemt,  den 
Van  Dyk  'm  't  klein ,  als  die  met  dien  weergalozen  Kon- 
terfytfchilder  overeen  kwam,  in  helderheit  van  vleefch- 
koleur,  en  in  een  aangenamen  zwier  te  geven  aan  het 
aangezigt,  als  insgelyks  in  kracht  en  in  geeft,  ontrent 
het  doen  ronden  en  verzachten  van  zyn  Beelden.  Noch 
was  hy  onvergelykelyk  in  een  lofTe  en  aardige  wyze  van 
het  haair  te  verbeelden,  het  welk  hy  nooit  feilde  natuur- 
lyk  uit  te  drukken,  zelfs  tot  verbaaft  heit  der  haairkundi- 
ge  Paruikmakers ,  Haairfnyders^  Haairkrullers ,  en  dier- 
gelyke  gehaairde  Haairgeftarntens. 

Maar  wat  Schepfel  wiert  ooit  gevonden ,  dat  in  zich 

alles  begreep ,  ontrent  alles  wat 'er  wert  vereifcht,  om dgn 
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den  tytel  te  mogen  erlangen  van  volmaakt  in  't  alge- 
meen. Samuel  Cooper  was  uitmuntent,  't  is  waar,  maar 

die  uitmuntenheit  was  bepaalt  in  den  omtrek  van  een 
Tronie  ,  want  als  hy  lager  daalde,  leed  zyn  achting 
fchipbreuk.  Hier  in  munte  den  hedendaagfche  Schilder 
Benner  zo  natuurlyk  op  zyn  voorzaat  Cooper ,  dat  ik 
zelfs  de  fheedigfte  gelykenismakers  tart,  om  ons  een 
meer  gelykende  wedergaa  op  te  geeven.  Niemant  kan 
noch  mag  Benner  betwiften ,  dat  hy  geen  aardige  Tro- 

nie fchildert,  wel  geteikent,  ongemeen  behandelt,  en 
verwonderlyk  koloreert.  Maar  hy  kan  zelfs  geen  das 
binden  om  den  hals  van  die  Tronie,  en  noch  min  een 
gefchildert  Hoofd  een  muts  opzetten,  welke  kan  wer- 

den gezegt  dat  paft.  Doch  wanneer  hy  zich  verftout 
van  zyn  gefchilderde  Koppen  te  onderfchragen  met  een 
Ligchaam ,  Handen  of  Voeten ,  ftaa  by  dan  Sint  Jakob 
van  Kompoftelle ,  Patroon  van  Loode  Heiligen ,  en  Fa- 
briekmeefter  van  lege  Oefter  Schelpen.  Dan  zeg  ik ,  is 
zelfs  een  Stolkwykfche  Slaaper,  genoodzaakt  te  geden- 

ken aan  het  Tafereel  van  Horatius ,  daar  hy  zingt  om  en 
de  by  op  deezen  trant. 

Wie  dat  aan  'sMenfchen  Hoofd  den  nek  eens  paards 
gaat  ftrikken; 

En  vorders  met  een  plank,  of  met  een  kleurig  hout, 
Dat  Dier  te  fchraagen  zich  verftout , 

Vermag  nooit  van  de  Konft  te  kikken. 

De  Konterfytzels  by  dien  braven  Samuel  Cooper  ge- 
fchildert, werden  echter,  en  in  fpyt  van  dat  wichtig  ge- 

brek, opgezogt  by  de  Konftlievenden,  met  Goude  en 
Zilvere  Wichelroeden.  Dit  is  een  overtuigende  dring- 
reden  van  derzelver  waarde,  dat  's  Mans  Konfttafereelen 

alom- 
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alommers  zo  hoog  werden  gefchat  in  Romen,  te  Vene- 
tien, en  in  Vrankryk,  als  in  Groot  Brittanje,  en  dat 

zy  den  roem  en  den  grooten  konftnaam  des  Schilders 
hebben  uitgebreid,  door  alle  die  deelen  van  Europa, 
waar  de  Konften  en  Wetenfchappen  worden  verheven. 

Samuel  Cooper,  overtrof  zo  verre  in  de  Schilderkonft 
Zynen  Oom  Hoskins ,  dat  hy  zich  deszelfs  nay ver  op 
den  hals  haalde,  wyl  den  laatfte  zag,  dat  het  Hof  groo- 
ter  genoegen  nam  in  de  Konft  van  zyn  Neef,  als  in  die 
van  den  Oom ,  weshalve  hy  hem  aanvaarde  tot  deelge- 

noot; doch  die  Konftmaatfchappy  was  van  geen  duur, 
Cooper  konterfyte  Koning  Karel  den  tweede,  benevens 

de  Koningin,  als  van  'sgelyken  's Konings  Broeder  den 
Hartog  van  York ,  en  de  fchoone  Hartoginne  van  Cle- 
veland,  benevens  de  voornaamfte  Hovelingen  en  Hof- 
juffers.  Maar  twee  Konterfytzels  wierden  vooral  opge- 
ibazuynt,  te  weten,  het  Portret  van  Olivier  Kromwei 
(het  fchynt  dat  den  Neef  min  teer  als  den  Oom  was  op 
dat  punt)  en  het  Konterfytzel  van  den  Heer  Zwing- 
field)  een  byzonder  voorftander  van  alle  Konften.  Op 
het  Jaar  duizent  zeven  hondert  zes,  berufte  het  Portret 
van  Olivier  Kromwei  in  handen  van  den  Schildknaap 
Richard  Graham,  aan  wien  Lodewyk  den  veertiende 
Koning  van  Vrankryk,  deet  aanbieden  voor  dat  klein 
ionftftuk,  hondert  en  vyftig  ponden  fterling;  doch  het 
bot  wiert  ge  weigert.  Het  Konterfytzel  van  den  Heer 
Zwingfield,  was  te  zei  ver  tyd  in  het  Konftkabinet  van 
ien  Collonel  Robert  Childe ,  by  wien  het  zo  wel  wiert 
3e waart,  als  den  fchat  van  Sint  Mark,  in  de  Hoofdftad 
iran  het  Veneets  Gemeenebeft.  Samuel  Cooper  vertoon- 
Ie  dat  laatfte  Portret  aan  verfcheide  Franfche  Hovelin- 

gen en  Konftfchilders  in  Parys ,  het  welk  hem  in  aanzien 
,    Vierde  Deel.  Ff  bragt 
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bragt  by  alle  Grooten,  en  wiert  verheven  boven  Hol- 
heem  Miniatuur  -  Konterfy  tzels. 

Noch  waaren  'er  in  het  Jaar  duizent  zes  hondert  «acht- 
en-zeventig  eenige  Ordonnantien  te  2ien  in  het  Kabinet 
van  de  Koninginne  van  Groot  Brittanje ,  gefchildert  by 
Cooper^  zynde  een  gefchenk  van  zyn  weduwe,  welke 
deswegens  een  aanzienlyk  Jaargeld  trok  van  de  Kroon 
van  Engelant.  Het  geene  wel  voornaaraelyk  dien  Kon- 
ftenaar  optilde  tot  die  uitmuntenheit  >  was  dat  hy  leefde 
in  de  eeuw  van  den  Ridder  Anthony  van  Dyk,  wiens 
Konterfy  tzels  hy  onophoudelyk  kopieerde,  waar  langs 
hy  zich  genoegzaam  deszelfs  flyl ,  van  het  penfeel  als 
van  het  koloriet  heeft  eigen  gemaakt.  Daarenboven  was 
die  beruchte  Samuel  Cooper  een  uitmuntent  Zangmeefter 
en  Snaarenfpeeler,  vooral  op  de  Fluit,  met  welk  konft- 
werktuig  hy  de  Heeren  en  Vrouwen  onder  het  Konter-» 
fyten  verwonderlyk  wift  te  vervrolyken. 

Ook  reisde  hy  veele  Jaaren  buiten  'sLands,  vooral  in 
Vrankryk  en  in  de  Nederlanden,  alwaar  hy  wiert  geëert 
en  gelieft  by  een  jegelyk,  zo  wegens  zyn  ongemeene 
Konft,  als  andere  byzondere  bequaamheden.  Ten  laat- 
ftê  wierp  het  laatfte  lot  een  quaadaardig  oog  op  dien  be- 
fchaafden  Konftenaar,  die  pas  zynde  getreeden  in  zyn 
trapjaar  van  drie-en-feftig  ,  by  de  Losgodes  wiert  in 
ilukken  geknipt ,  gelyk  als  een  Luitfnaar ,  en  afgefcheept 
ter  fchimmen. 

Hy  overleed  in  Londen,  op  het  Jaar  duizent  fes  hon- 
dert tv/ee-en-zeventig ,  en  legt  begraven  in  de  Pankras 

Kerk ,  onder  een  Marmere  Grafllede ,  ge$iert  met  dit 

onderftaande  Latyns  Graffchrifc ,  by  ons  in  't  Neder- duitfch  vertaalt. 

(*)  H.  s.  £ 
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(*)  H.  S.  E. 
Samuel  Cooper  Schildknaap, 

Engelands  Apelles, 
Cieraat  van  zyn  Eeuw  en  van  de  Konft, 

In  welke  te  oefenen, 
Gelyk  als  hy  niemant  om  na  te  volgen  heeft  gevonden , 
Zoo  zal  zich  niemant  opdoen  om  hem  na  te  volgen. 

Boven  alles  een  voorbeelt , 
En  in  alles  een  voorfchrift, 

Een  volmaakt  Miniatuurfchilder,  een  hoog  verheven 
Konftenaar, 

Bekent  aan  de  grootfle  Europefche  Vorflen, 
En  hooglyk  gefchat; 

Vor- m  H.  S.  E. 
Samuel  Cooper  Armiger , 

Anglice  Apelles, 
Seculi  fuit,  £?  Artis  Decus9 

In  qua  eütolenda 
Sicut  Neminem,  quem  fequeretur  invenit9 
Ita  nee,  qui  rem  ajjequatur,  ejl  babiturus, 

Supra  omm  Exemplum, 
Simul  ac  omne  Exemplar, 

Minio  -  Grapbicus ,  Artifex  fummust 
Summis  Europee  principibus  notus^ 

Et  in  preetio  habitus ; 
Cu  jus  porro  egregias  Animi  Dot  es  > 

lngenium  expolitijjimum, 
Linguarum  plurimarum  peritiam , 

Mores  fuavijfimosy 
Ut  tam  brems  Tabella  rite  compleSbi  pojjet 

Ipfius  unice  Manu  delineanda  f  uit. 
Sed  Modejlior  Ille, 

t>um  per  Om,  Oculosque  omnium  Fama  volat , 
Cineres  bic  potius  fuos  optavit  delitefcere , 

Ipfe,  in  Ecclefice  Pace ,  feliciter  requiefcens 
CbariJJima  Conjuge  Cbriftiana. 

Obiit  quinto  die  Maii  Anno  JEtatïs  fua  Ö3. 
Salutis  mdclxxii. 

Ff  2 

. 
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"Wiens  uitmuntende  ziels  begaafdheden , 
En  alderhoogft  befchaaft  verftant, 

Ervaarenheit  in  onderfcheide  taaien, 
Aangename  zeeden, 

Om  te  bevatten  te  groot  zyn  in  dit  kort  beftek , 
Enkelyk  behoorden  te  werden  geteekend  door  zyn 

hand : 
Maar  hy  is  meer  zeedig, 

Wyl  zyn  roem  vliegt  op  de  tongea  en  oogen  van allen , 

Heeft  hy  veeleer  begeert  dat  alhier  zyn  afïche  zou 
fchuylen , 

"Wyl  hy  zelf  in  de  vrede  der  Kerk  gelukzaliglyk  ruft, Benevens  zyn  Chriftelyke  Huisvrouw. 
Hy  is  overleden  op  den  5;  Mey,  in  zyn  63.  Jaar, 

M  D  C  L  X   X  I  I. 

ALEXANDER  COOPER. 

Akxander  Cooper  is  een  Broeder  geweeft  van  Samuel 

Cooper,  die  van  'sgelyken  de  Kunft  leerde  by  zyn 
Oom  Johan  Hoskins ,  en  zich  op  Broeders  fpoor  heeft 
beroemt  gemaakt  door  zyn  penfeel.  Hy  Konterfyte  in 
Miniatuur ,  en  zou  geen  minder  naam  als  zyn  Oom  en 
zyn  Broeder  hebben  verkregen  in  Engelant,  indien  hy 

zich  niet  had  begeven  buiten  'slands.  Echter  wiert  zyn 
verdienfte  niet  onbeloont  gelaten  by  het  geluk ,  wyl  het 
Hof  van  Chriftina ,  Koningin  van  Zweeden ,  zyn  Konft 
erkende,  en  die  Konftlievende  Vorftin  hem  aanvaarde 
tot  haar  Konterfytzelfchilder  in  Miniatuur. 

In  het  Jaar  duizent  zes  hondert  zeven  of  acht ,  zo  het 
my  voorftaat,  heb  ik  het  Konterfytzel  van  die  beroem- 

de 



der    NED  E  R  LA  N  D  E  R  S.    229 

de  Princes  gezien  in  het  Konflkabinet  van  den  Heer 
Coks,  Cantor  van  Marias  Hoofdkerk  in  Antwerpen,  by 
dien  Alexander  gefchildert  in  Miniatuur.  Uitgezondert 
Hans  HoïBeen  en  Samuel  Cooper^  heb  ik  geen  Konter- 
fy tzel  gezien ,  voor  noch  na ,  dat  my  beter  beviel  ,  zyn- 
de  fix  getekent,  helder  gekoloreert ,  en  verwonderlyk 
konflig  behandelt ;  en  wie  dat  drietal  eigenfchappen  be- 

zit, verdient  een  floel  van  eere  onder  de  Konftfchil- 
ders. 

Hy  was  geen  minder  Konftenaar  in  Landfchappen  als 

in  Konterfytzels ,  waar  van  ik  'er,  twee  heb  gezien  tot Bruflel  in  het  Konflkabinet  van  den  Intendant  van  de 
i  Princes  van  Ifenguien ,  beiden  zo  natuurlyk  geteikent 
;  en  gekoloreert ,  dat  het  maklyk  was  te  zien ,  dat  Ale- 

xander Cooper  zich  in  die  Konfttafereelen  te  gelyk  had 
bedient  van  het  leven  en  van  zyn  geeft.  Of  nu  de  dood 
hem  in  Zweeden  of  elders  heeft  opgefnapt,  kan  ik  niet 

fchryven;  doch  dat  zyn  geheugen  het  gefticht  des  Wae- 
relds  zal  verduuren ,  lyd  geen  tegenfpreeken. 

JAKOB     STELLA, 

Somtyds  is  een  groote  naam  en  achting  vermengt  met 
een  groot  bedrog,  en  die  wonderfpreuk  valt  maklyk 

te  beweeren  en  te  bewyzen,  als  by  voorbeeld.  Den 
fcheinheilig ,  voor  hy  wert  ontdekt ,  fchynt  ge^iert  met 
alle  die  fchoone  veders,  waar  mee  een  grooten  naam 
1  veeltyds  komt  te  vliegen.  Doch  als  die  gryns  hem  wert 
afgefcheurt,  is  hy  alommers  zo  gevlakt  als  de  huid  eens 
Luypaards,  of  als  den  buitenkant  van  den  buik  eens 

'Draaks.  Den  fcheinheilig  by  beroep,  fchiet  het  mom- 
'gelaat  van  onderdanigheit  aan  by  zyn  meerder,  en  hy 

Ff  3  heifcht 



i;o     de     SCHILDERKUNST 

heifcht  den  wimpel  van  zachtmoedigheit  in  top  by  zyn 
minder;  doch  geen  Kat,  of  fchoon  gekapt  als  een  Klui- 

zenaar ,  krygt  geloof  by  voorzigtige  Muizen. 
Integendeel  komt  hier  een  Man  op  het  Schilders 

Konfttonneel ,  ontheft  van  alle  feilen,  en  verreikt  met 
alle  deugden.  Den  Hemel  geve,  dat  onze  Konftenaars, 
zo  Meeflers  als  Leerlingen,  deszelfs  ftichtende  en  voor- 

lichtende Kond- en  Levenswyze  mogen  navolgen  met  on- 
vermoeide fchreeden. 

Jakob  Stelld)  anders  gezegt  vander  Stary  is  een  blin- 
kent  geflarnt  geweeft  aan  het  uitfpanfel  van  de  nooit 
volpreézen  Schilderkonft.  '  Die &tar  verlichte  onze  aar- 

de door  zyn  geboorte,  in  het  Jaar  duizent  vyf  hondert 
zes-en-negentig,  afkomftig  van  Vlaarnfehe  Ouders,  en 
gefprooten  uit  een  aloud  beroemt  Geflaeht.  Hy  begaf 
zich  vroegtyds  na  Italië  ̂  :^en-  betode  te  Romen  op  het 
Jaar  duizent  zes  honderd  kwihlig1-,  aiwaap  hy  geduurende 
vier  Jaaren,  zich  zo  naarftiglyk  bevlytigde  in  her  ko- 

pieeren van  de  beroemfte  Konfttafereelen  der  Italiaan*, 
fche  Konftfchilders,  dat  hy  voor  zyn  vertrek  na  Floren- 

ce reeds  als  een  volmaakt  Konflenaar  %wktt  aangezien 
by  de  Inboörelirigerr,  eii  bf  de  uitheemfefien.^  - 

Op  zyn  komft  te  Florence,  wiert  hy  bekent  by  Cos- 
mo  de  Medicis ,  Groot  Hartog  van  Toskaanen ,  welke 
Vorfl  reeds  kondfchap  had  gekregen  van  zyn  bequaan> 
heden  voor  zyn  vertrek  uit  Romen.  By  dkn  Konftlï& 
venden  Schutsheer  van  verdienften  wiert-  hy  gebruikt; , 
nevens  meer  andere  braave  Konftenaars,  tot  den'  opftel 
der  verlieringen  van  het  prachtig  Feeft,  ter  eere  van  het 
Huuwelyk  des  Jongen  Hartogs,  waarin;  hy  grootelyks 
boven  alle  de  andere  Konftfchilders  kwam  uit  te  mun- 
ten. 

Den  Groot  Hartog  volkomentlyk  overtuigt  van  Stel» 

las 
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las  zeldzame  bequaamheden  ,  beflemde  hem  Huisvefting , 
benevens  een  aanzienlyk  jaarloon,  gelyk  met  dat  van 

\  Jaques  Callot,  een  der  vruchtbaarfte  en  konfligfte  Gra- 
veerders van  zyn  eeuw,  die  toen  ter  tyd  zich  ophield 

;in  Florence,  en  met  Stellet  een  hartgrondige  vriendfehap 
;  oprechte ,  welke  duurde  zo  lang  als  hun  leeven.     Jakob 
Steïïa  onthield  zich  veele  jaaren  in  Florence ,  en  keerde 
toen  op  nieuws  te  rug  na  Romen ,  om  aldaar  meer  dan 
ooit  van  te  vooren  zich  te  oefenen  na  de  Konfttaferee- 
len  van  Raphael  Urbyn^  Corregio^  en  na  de  aloude  ftok- 
I  beelden»    Stella  ordonneerde  en  fchilderde  te  zei  ver  tyd 
verfcheide  ftukken  eigen  vinding  ,-  waar  langs  hy  zich 
een  grooten  naam  maakte ,  zo  hy  de  Romeinen ,  als  by 

1  de  Vreemdelingen,  en  van  dewelken  'er  eenigen  wier- 
den gegraveert ,  tot  een  by  zonder  genoegen  der  Konft- lievenden. 

Vervolgens  kreeg  de  kift  na  Vlaanderen  de  overhand, 
en  hy  befloot  eerft  noch  eens  het  lieve  Vaderlant  te  gaan 
zien,  en  zich  dan  te  begeeven  na  Spanje,  tot  welke  reis 

hy  wiert  aangezogt  by  'sKonings  Bewindsmannen,  met 
de  aanbieding  van  een  ryk  jaar  geit.  Hy  nam  ingevolge 
van  dat  bef  luit  zyn  weg  na  Vrankryk  over  Milanen,  in 
welke  Stad  den  Kardinaal  Albornos  hem  het  bewind  over 
de  hooge  School  der  Schilderkonft  aanbood,  door  ryke 
toezeggingen  verzelt,  welke  aanbieding  by  Stella  be- 
eefdelyk  wiert  geweigert ,  om  onderfcheide  wichtige  re- 

denen ,  volgens  des  Schilders  eigen  gedenkfehriften , 
jivelke  redenen  wy  den  Leezer  echter  niet  konnen  op- 
zeeven  by  gebrek  van  bericht.  Na  zyn  Vrienden  te 
Rebben  bezogt,  begaf  hy  zich  wederom  te  rug  na  Parys? 
;n  begon  toeflel  te  maken  tot  zyn  Spaanfehe  reis,  toen 
^y  onverwacht  wiert  gefluit  in  zyn  loop.  Den  Kardi- 

naal van  Richelieu,  die  waarlyk  den  Befchutsheer  van 
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de  Schilder-  en  van  de  Dichtkunde  is  ge  weeft,  kreeg 
een  glimp  van  dat  geftarnt.  Die  groote  Staatsbedienaar 
nam  aanftonds  een  befluit,  om  die  konftryke  dwaalftar 
vaft  te  hegten  aan  de  Franfche  lucht.  Ingevolge  van  dat 
befluit  wift  hy  dien  Konftenaar  20  flaatkundiglyk  te  kne- 

den, zo  door  de  toezeggingen  van  een  aanftaande  ge- 
luk ,  als  met  hem  te  erinneren ,  dat  wyl  zyn  Vader  zich 

met  der  woon  had  neergezet  in  Lyons ,  den  Zoon  meer 
was  gehouden  aan  den  Koning  van  Vrankryk ,  als  aan 
die  van  Spanje,  gevolglyk  dat  het  naafte  het  zwaarfte 
behoorde  te  wikken  en  te  weegen.  „  Ja  maar  ik  heb 
„  myn  woord  gegeeven  aan  een  bewindsman  van  den 
„  Koning  van  Spanje,  (zy  Stella)  gevolglyk  kan  my 
„  zelfs  geen  Biegtvader  ontheffen  van  die  verbintenis". 
„  Wat  woord,  wat  verbintenis,  (fprak  Armand  deRi- 
„  chelieu  met  een  flaatkundige  grimlagh)  eigen  belang 
„  fpreekt  allerlei  foort  van  taaien ,  en  fpeelt  allerhande 
„  rollen ;  en  in  dien  opzigte  is  een  Konftenaar  zo  min 
„  gehouden  zyn  woord  geftant  te  doen ,  als  een  Vorft  Vi 
Jakob  Stella  liet  zich  overhaalen  door  de  kracht  van  die 
Staatkundige  tong ;  den  Konftfchilder  fpelde  zyn  gewis- 
fe  op  de  Mouw  des  Kardinaals ;  en  zyn  eere  ondervoet 
met  handtafting ,  dat  veeltyds  de  deugd  zich  verlieft  in 
fchoone  woorden ,  gelyk  als  de  zoete  Rivieren  werden 
overzwolgen  by  den  gezouten  Oceaan. 

Den  Kardinaal  bood  dien  gefchaakten  Konftfchilder 
aan  Lodewyk  den  Dertiende,  Koning  van  Vrankryk 
aan,  die  meer  fcheen  verheugt  over  dat  Konftgefchenk 
zyns  Staatsbedienaar,  als  den  Paus  zich  verblyd  over  hei 
gefchenk  van  de  Napelfche  telle,  en  niet  zonder  reden 
Den  Koning  begiftigde  Jakob  Stella ,  met  een  jaargelc 
van  duizent  Franfche  Ponden ,  en  met  verfcheide  kamer 
in  de  Galleryen  van  de  Louvre  tot  zyn  gebruik.    Bin 

ne 
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nen  kort  gaf  den  Schilder  blyken  van  Zyn  uitmuntende 
Konft,  het  welk  den  Koning  zo  wel  beviel,  dat  hy  dien 
Konftenaar  veradelde,  en  met  de  Ridder  Orde  van  Sint 
Michaël  begiftigde,  waar  door  maar  een  klein  getal 
Konflfchilders  hem  befchouwde  met  vriendelyke  blikken, 
doch  hy  bekreunde  zich  geen  afgonft ;  hy  fpande  geheel 
het  vermogen  in  van  zyn  Konft ;  en  deedt  gelyk  als  de 
Zon  zyn  loop  zonder  eens  om  te  kyken. 

Jakob  Stella  heeft  een  onngemelyk  groot  getal  van 
fchoone  Konfttafereelen  gefchildert  voor  het  Hof  van 
Vrankryk ,    welke  meerendeels    ingepakt    en    gefchikc 
wierden  na  Madrid,   om  daar  langs  den   Koning  van 
Spanje  eenigfints  wegens  het  verlies  zyns  Schilders  te  be- 

vredigen.  Geen  Konftenaar  was  meer  onledig  als  Stella , 

wyl  hy  niet  alleenlyk  de  gantfche  dagen  befteede  in  't 
Schilderen ,  maar  zelfs  de  lange  winterfbhe  nachten  door- 
bragt,  in  het  Ordonneeren  en  Teekenen  van  Schriftuur- 
lyke  Hiftorien,  Landboerteryen  en  Kinderfpeelen ,  wel- 

ke Teekeningen  namaals  wierden  in  't  koper  gebragt ,  en 
een  groot  Boekdeel  uitmaaken.     Ook  Teekende  hy  vee- 
Ie  Tytels  voor  Boeken ,  welke  wierden  gedrukt  in  de 

Louvre,  benevens  aloude  Cieraaden,  als  van  'sgelyken 
eenige  aardigheden  na  Julio  Romano ,   alle  welke  wier- 

den gegraveert ,  en  meer  anderen.    Zyn  onvermoeidheit 
ftorte  hem  eerft  in  een  quynende  ziekte,  welke  verer- 

gerde in  teering,  die  hem  allengskens  pndermynde,  en 

in  't  graf  deet  daalen ,  op  het  Jaar  duizent  zes  hondert 
zeven -en- veertig  ,   alwaar  wy  hem  zullen  laaten  be- 

!  ruften. 
Jakob  Stella  was  min  wrang ,  als  wel  vrolyk  van 

geeft,  en  des  wegens  behandelde  hy  zyn  Schilderyen  en 
Teekeningen  met  een  luchtige  zwier.  Hy  was  groots 
in  vinding,  en  befcheiden  in  uitdrukkingen,  de  geftal- 
Vierde  Deel.  G  g  tens 
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tens  zyner  Beelden  waaren  natuurlyk  ,  en  alles  geno- 
men in  zyn  geheel  ,  aanvallig  en  vermaakelyk.  Zyn 

vleefchkoleur  is  al  te  gloeiende ,  en  zyn  Perioonaadgien 
fchynen  min  Wy  water  te  hebben  gebruikt,  als  Bourgon- 
je  Wynen.  Op  het  laatfte  zyner  dagen  verviel  hy  in 
een  manier,  zonder  zich  veel  te  beraaden  met  het  lee- 
ven ,  en  daar  in  is  hy  een  voorganger  geweeft  van  vee- 
Ie  nakomende,  en  een  navolger  van  geen  klein  getaL 
aloude  Schilders.  • 

ANTHONY  van  DYK,  Ridder, 
HISTORIE- en  KONTERFYTSELSCHILDER 

In  de  voorige  eeuw  had  een  voornaam  Rechtsgeleerde 
zich  neergezet  in  Londen ,  die  doorgaans  zey  onder 

't  Pleiten,  „Heeren,  myn  zaaken  zyn  gegront,  en  ik 
heb 

3) 
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„  heb  beide  de  gerechtigheit  en  het  recht  ten  mynen 

3,  voordeel  ",  en  diergelyken.  Nu  gebeurde  het  op  een 
tyd ,  dat  hy  zeker  geval  verdeedigde ,  noch  onlangs  by 
hem  veroordeelt,  en  dewyl  hy  zich  in  dat  pro  bediende 
van  de  voorige  uitdrukkingen ,  fchoot  den  Voorzitter 
hem  toe,  dat  hy  noch  onlangs  het  tegenftrydige  had 
verdedigt  met  dezelve  betuigingen.  „  Het  is  waar, 
35  Wel  Edel  Achtbaar  Heer ,  ( antwoorde  den  Voor- 
„  fpraak)  maar  op  die  tyd  was  ik  niet  beter  onderricht, 

3,  hoe  ouder  hoe  wyzer  ". 
Aldus  is  het  thans  met  my  geftelt,  ten  opzigte  van  de 

Leevens-  en  Konftbefchryving  der  Schilders  en  Schilde- 
renen, welke  voorige  boekdeelen  wierden  gefchreeven 

te  poft,  en  by  den  Stichtfchen  Boekdrukker  Gedrukt  op 
een  gallop,  tTedert  heb  ik  eenige  naauwkeurige  Ge- 
denkfchriften  bekomen,  welke  ik  den  Leezer  zal  mede 

deelen  ,  meer  omftandig  van  inhoud ,  en  wel  zo  be- 
fchaaft  van  ftyl,  tot  een  bewys  van  de  zinfpreuk  des  bo- 
vengemelden  Advokaats ,  hoe  ouder  hoe  wyzer. 

Anthony  van  Dyk ,  is  gebooren  in  Antwerpen  op  het 
Jaar  duizent  vyf  hondert  negen -en- negentig ,  welke 
Stad  meer  reden  heeft  om  zich  te  beroemen  over  het  In- 
boorelingfchap  van  dien  weergaaloozen  Konftfchilder, 
als  zy  zich  moet  bedroeven  wegens  Merkuurs  verhui- 

zing !  na  een  ander  geweft.  Hy  gaf  al  vroege  blyken 
van  zyn  zucht  voor  de  Teken-  en  Schilder konfr. ,  wes- 

halve zyn  Ouders  hem  overgaaven  aan  het  onderwys 
van  Henrik  van  Baaien ,  een  braaf  Hiftoriefchilder,  on- 

der wiens  opzigt  hy  gelukkiglyk  fpoede  in  deTekenkonft 
en  in  de  doorzigtkunde ,  zynde  die  gemelde  Konftfchil- 

der wel  ervaaren  in  dat  paar  Konftdeelen. 
Den  Jonge  Konftenaar  verzogt  namaals  zyn  Ouders, 

van  te  moogen  werden  bedelt  by  Pieter  Paulus  Rub- 
G  g  2  benSy 
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hens ,  wiens  verwonderlyke  Konfttafereelen  toen  te? 
tyd,  en  noch  op  heden,  tot  een  ziels-  en  oogenluft  ver* 
ftrekten  aan  alle  aanfchouwers ,  20  wegens  het  helder 
koloriet  ,  als  de  hoogdraavenheit  van  ordonnantien, 
vindingen,  geflaltens  van  Beelden,  Landfchappen, 
Bouwkunde,  en  Cieraaden.  In  den  beginne,  en  ook 
lang  daar  na ,  was  Rubbens  als  opgenomen  met  dien 
Konftgierigen  Leerling,  die  binnen  een  korte  tyd  alle 
zyn  mede  Leerlingen  voorby  Revende,  en  zyn  Meefter 
ongemeen  behulpzaam  was  in  het  aanleggen  en  in  het 
voltooien  van  zyn  Zolderilukken,  Altaarfchilderyen  en 
andere  groote  Werken. 

In  het  hartje  van  'sMeefters  liefde  voor  zyn  Leerling, 
veranderde  die  gonfl:  in  een  heimelyke  haat,  zynde  Ruk- 
hens  beducht  dat  Van  Dyk  niet  alleenlyk  zyn  Konftzik- 
kel  mogt  zetten  in  zynen  oogft ,  maar  ook  met  der  tyd 

het  graan  van  achting  we"gmaaijen  onder  zyn  voeten. 
Het  volgende  geval  veroorzaakte  die  fchielyke  verande- 

ring, verzelt  door  deeze  byzondere  omftandigheden. 
P.  P.  Rubbens,  fchilderde  het  befaamt  Altaarihik 

voor  het  Gilde  der  Kolveniers ,  zynde  een  afdoening 
des  Kruys,  leevens  groote  Beelden,  welk  Konfltafereel 
noch  beruft  in  de  Hoofdkerk  van  O.  L.  Vrouw,  tot  Ant- 

werpen. Op  een  tyd  dat  Rubbens  was  uitgegaan  om 
zich  een  weinig  te  verpoozen,  kwamen  de  voornaamfte 
Leerlingen  infpringen  in  het  fchildervertrek ,  en  onder 

het  dartelen  viel  'er  een  tegens  dat  Altaarfluk  zo  onge- 
lukkiglyk,  dat  den  eenen  arm,  van  eene  der  Marias  ge- 
zeeten  aan  den  voet  des  Kruis,  zynde  het  laatfle  dat  hy 
had  voltooid,  zeer  na  geheellyk  wiert  uitgewifcht,  tot 
geen  geringe  verbaaftheit  van  allen.  Alzo  Rubbens  zich 
beide  deet  vreezen  en  lieven  by  zyn  Leerlingen,  willen 
zy  niet  op  wat  wyze  zy  dat  ongeluk  zouden  herflellen, 

tot 
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tot  dat  'er  een  onder  den  hoop  begon  te  gedenken  aan 
Van  Djky  die  zat  te  fchilderen  in  het  naafte  vertrek. 

Hy  dan  wiert  verzogt  en  gebeeden  van  'er  de  hand  aan 
te  zetten,  als  den  meeft  bequaamfte  onder  den  troep, 
en  dien  arm  te  overfchilderen  na  zyn  beft  vermoogen. 

Van  Byk  liet  zich  overreeden  ,  vatte  's  Meefters  palet 
en  penfeelen  op,  en  hy  voltooide  dien  arm  zo  kon flig- 
lyk,  dat  zy  verhoopte  dat  'er  geen  haan  na  zou  kraai- 
jen  ;  en  dien  goeden  uitflag  veroorzaakte  's  Meefters  be- 

kommering, namaals  verflimmert  in  haat  en  nyt.  's  An- 
derendaags zo  als  Rubbens  het  palet  had  aangevat ,  om 

dat  Altaarftuk  op  te  fchilderen ,  trat  hy  eerft  een  fchreede 
of  drie  achter waards,  en  hebbende  dien  arm  met  een 
groote  oplettenheit  bezien,  riep  hy  fchielyk  uit,  3,  waar^ 
„  lyk  dat  is  niet  van  het  minfte  geweeft ,  het  geene  ik 

„  gifteren  het  alderlaatfte  heb  gefchildert  '\  Wyl  nu 
de  Schilders,  en  vooral  de  Antwerpfche  Schilders,  fnap- 
pen  als  Paapegaaijen  die  op  kraak  -  amandelen  en  wyn- 
fopjes  werden  vergaft,  wiert  dat  geheim  verpraat,  en 
't  kwam  Rubbens  ter  ooren.  Men  zegt,  dat  zyn  ontftel- 
tenis  over  dien  zo  konftiglyk  herftelden  arm  noch  hevi- 

ger was, -als  de  verbaaftheit  der  Leerlingen,  toen  dien 
wiert  uitgewifcht,  zich  ziende  by  zyn  Leerling  overtrof- 

fen in  de  konft.  t'  Sedert  dat  geval  poogde  hy  die  aan- 
komende Konftbloem  een  neep  te  geeven  in  de  knop; 

doch  zynde  niet  min  ftaatkundig  als  konftryk ,  vermom- 
de hy  zyn  opgevatte  fpy  t  zo  konftiglyk ,  dat  Van  Dyk , 

die  goed  rond  goed  zeeuws  was,  zulks  niet  eens  kon 
noch  wilde  merken,,  hoe  zeer  hy  ook  wiert  gewaart- 
fchouwt  van  alle  kanten. 

Anthony  van  Dyk  heeft  veele  Konterfy tzels  gefchil- 
dert, zo  wel  als  Hiftorieftukken  ,  geduurende  dat  hy 

noch  voor  Leerling  ftont  geboekt  op  Rubbens  naamroi 

G  g  2,  zy- 
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zyner  onderbeurtige  Schilders.  Het  Konterfytzel  dat 

hy  fchilderde  na  een  van  'sMeefters  Vrouwen,  weit  on- 
der zyn  befte  portretten  geftelt  ,  by  de  Konftbeminnaars 

der  Ooftenrykfche  Nederlanden.  Noch  ordonneerde  en 
fchilderde  hy  twee  Hiftorieftukken  voor  zyn  laatften 
Meelter,  namelyk,  de  Gevangeneeming  Chrifti  in  het 
Hofje  van  Gethfemanee,  en  de  Krooning  met  Doorns, 
welke  beiden  uitgaan  in  druk ;  en  na  die  verrichting  ftel- 
de  hy  zyn  koers  na  Italien. 

De  Antwerpenaars  zeggen  eenpaariglyk ,  dat  P.  P. 
Rubbens  dien  Leerling  onophoudelyk  voortfpoorde  om 

de  Roomfche  Karavaan  te  onderneemen;  en  zy  doen  'er 
toe,  die  byzonderheit  uit  den  mond  hunner  Ouders  te 
hebben  ontfangen  ,  en  niet  zonder  fchyn  van  waarheit. 

Noch  wert 'er  bygevoegt,  dat  die  ftaatkundige  Meefter 
A.  van  Dyk  met  een  Paard  befchonk  ,  benevens  een 
Beurs  met  hondert  wichtige  Piftoolen ;  en  dien  aangaan- 

de doen  zich  geen  twyfelaars  op,  wyl  de  konftgreep 
om  zich  van  een  mededinger  te  ontflaan ,  al  ommers  zo 
wel  was  bekent  toen  ter  tyd,  als  op  heden. 

Anthony  van  Dyk  nam  zyn  weg  naar  Italien  over 

Vrankryk,  als  wanneer  Armand  Jean  de  Pleilis,  Kardi- 
naal de  Richelieu ,  die  Gauloifche  Meceen  aller  Konften 

en  Wetenfchappen  ,  Hemel  en  Aarde  bewoog,  gelyk 
als  men  zegt ,  om  dat  Antwerps  kleinood  vaft  te  hegten 
aan  de  Franfche  Kroon ;  doch  te  vergeefs.  Hy  zette  zyn 
reis  voort,  en  belande  gelukkiglyk  te  Romen;  maar  zyn 
verblyf  was  te  dier  plaats  van  geen  duur.  Venetien  ley 
dien  Konftenaar  te  na  aan  het  hart  werwaards  hy  zich 
begaf,  en  met  zo  veel  vlyt  den  Room  fchuimde  van  de 
werken  van  Titiaan^  en  van  de  werken  der  gantfche 
Venetiaanfche  School,  dat  het  maklyk  was  te  zien  hoQ 
zeer  zyn  konftwieken  waaren  verfterkt  door  de  dunheit 
van  die  Adriatifche  lucht.  Op 
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Op  zyn  te  rugkomft  in  Antwerpen,  gaf  hy  zich  voor 
het  meerderdeel  over  aan  het  fchilderen  van  Konterfyt- 
zels ,  als  zynde  den  aangenaamfte ,  en  insgelyks  den 
voordeeligfte  weg  van  zyn  beroep.  Daar  langs  won  hy 
vrienden  en  goude  piftoolen,  dat  paar  grootfee  zegenin- 

gen deezes  vergankelyken  leevens.  Nochtans  fchilderde 
hy  zo  nu  als  dan  een  Altaarftuk  voor  de  Kerken ,  Ab- 
dyen  en  Kloofters,  wyl  de  Priefters,  de  Paapen  en  de 
Monnikken,  alommers  zulke  laftige  aanhouders  als  een 
hongerige  maag ,  hem  overftommelden  met  geeftelyke 
verzoeken.  Onder  meer  anderen  lieten  de  Antwerpiche 
Auguftyner  Monnikken  hem  geen  adem  haaien,  tot  dat 
hy  dien  konftigen  ftervenden  Oudvader  Auguftyn  had 
.gefchildert ,  voor  dat  ondankbaar  Konvent.  Ik  zeg  voor 
idie  ondankbaare  Monnikken,  welke  dien  grooten  Konft- 
fchilder  den  bedongen  prys  weigerden  te  betaalen,  ten 
zy  hy  een  Kr uicifix  fchilderde  tot  een  toegift  boven  het 
verdrag.  Dat  Kruicifix  is  naderhant  verkogt  gewor- 

den ,  volgens  het  voorgeeven  der  Antwerpfche  Schil- 
ders ,  voor  een  meerder  fom  als  den  beleedigde  Van  Byk 

ontfing  voor  het  Altaarftuk  in  het  geheel.  Op  een  Dorp 
omftreeks  BrmTel  is  een  Altaarftuk  te  zien,  zynde  een 
'Sint  Marten,  die  de  helft  van  zyn  Mantel  fchenkt  aan 
•sen  Bedelaar,  gefchildert  by  denzelven ,  en  zo  'er  wert 
?ezegt  om  zunft.  Men  geeft  voor  dat  hy  dat  Altaar- 
':afereel  vereerde  aan  die  Dorpskerk,  wegens  zyn  ach- 

ting voor  een  jong  Boere  Meisje;  doch  wat  daar  van  zy 
can  ik  niet  zegge  met  waarheit. 
Frederik  Hendrik,  Prins  van  Oranje,  deet  dien  ver- 

naarden  Konftfchilder  verzoeken ,  van  te  willen  overko- 

nen  in 's  Gravenhage ,  alwaar  hy  dien  Vorft,  benevens 
Amelia  Princes  van  Oranje ,  en  zyn  Vorftelyke  Kinders 
lonterfyte  ,  welke  Konftportretten  ,  's  Mans  grooten 

naam 
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naam  ombeurden  tot  aan  de  ftarren.  Den  Adel  van 

Groot  Brittanje  verzogt  insgelyks  2yn  overkomft  ia 
Londen  ,  waar  in  hy  bewilligde  ,  en  by  den  Ridder 
Kenelm  Digby  wiert  aangebooden  aan  Karel  den  Eers- 

te, dse  hem  niet  alleenlyk  verhief  tot  den  Ridderftant, 
uit  een  byzonder  bewys  van  zyn  hooge  achting  voor 
's  Konftfchilders  verdienfte  ,  maar  hem  noch  daarenbo- 

ven begiftigde  met  een  Goude  Keten ,  verzelt  door 

Js  Konings  Konterfytzel ,  rykelyk  bezet  met  Diamanten, 
en  een  aanmerkelyk  Jaargeld  geduurende  zyn  leeven. 
In  Londen ,  dat  Eden  der  uitmuntende  Mannen ,  Kon* 
terfyte  hy  de  voornaamfte  Hartogen,  Lords,  Graaven, 
Ridders  en  Schildknaapen  ,  beneevens  derzelver  over- 
fchoone  Gemaalinnen ,  Dochters  en  Zoonen.  Maar  al- 

zo het  hem  onmogelyk  was  alle  die  groote  Perfoonaad- 
gien  te  Konterfyten,  bepaalde  hy  zich  enkelyk  in  die 
geenen,  voor  dewelke  hy  de  grootfle  achting  gevoelde, 
en  gevolglyk  die  onderfcheiding  beleefdelyk  kwamen  te 
erkennen,  door  buiten  gemeene  erkenteninen. 

A.  v.  Dyk  Konterfyte  Karel  den  Eerfle  in  onderfchei- 
de  geftaltens,  te  paard  gezeeten  ,  ftaande,  een  borit- 
beeld,  leevensgroote,  en  bywyl  klein  leeven.  Remi- 
gius  Leemput)  gebooren  in  Antwerpen,  een  Kopieerder 
van  A.  v.  Dyk ,  kogt  dat  onvergelykelyk  ftuk  van  Karel 
den  Eerfle  te  Paard,  althans  tot  Hampton - Court ,  by 
den  bovengemelden  gefchildert ,  geduurende  Kromwels 
dwingelandy.  Niet  tegenilaande  hy  dat  Konftjuweel 
had  bemachtigt  voor  een  Appel  of  een  Ey,  zo  men 
zegt,  echter  itichte  dien  onbevoorrechte  Konftkooper 
Spaanfche  Luchtkafteelen  op  dien  buit,  welke  korts  daar 
aan  verdweenen  in  de  wolken.  Hy  ftak  met  dien  roof 
over  naar  Antwerpen ,  alwaar  hem  een  fom  van  duizent  ■ 
Eranfche  Piftoolen  wiert  aangebooden  voor  dat  Tafe- 

reel; 
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reel ;  maar  by  hem  wiert  ontzegt.  Het  moeft  duizent 
goude  fouvereinen  haaien,  voor  het  minfl,  op  welken  oo* 
befuisden  eifch  de  Sinjoorie  ftont  te  kyken  ,  gelyk  als  zo 

!  veele  goudfche  gaapers  op  de  venfters  eens  drogifts,  wes- 
halve Leemput,  onverrichter  zaake,  uit  Antwerpen  over 

ftak  na  Londen,  doch  ter  quader  uure  voor  zyn  fortuin. 
De  zaken  waren  van  gedaante  verandert  in  die  tusfchen- 
tyd;  en  wyi  hy  geen  fpeld  wilde  laten  korten  op  dien  eifch , 

J  viel  hy  in  handen  van  de  praktyk.  Het  konftjuweel  wiert 
hem  afgevordert  gerechtelyk,  en  hy  verdeedigde  dien 
inkoop  ongerechtiglyk ,  zo  dat  hy  het  Proces  ten  laatfte 
verloor,  benevens  de  koflen,  en  wiert  gedwongen  dat 
iKonterfytzel  aan  het  Hof  weer  te  geven  om  zunft. 

Konftkoopers,  en  derzelver  behandelingen,  zyn  ge- 
lyk aan  de  voorwerpen  van  't  gezigt ,  en  hebben  hun 

punten  van  doorzigtkunde ;  het  gros  moet  werden  be- 
zien op  een  tamelyke  tusfchenwydte  ,  want  van  naby 

befchouwt,  vervallen  die  konftjuweelen ,  gelyk  als  den 
opfchik  der  Tooneelfpeelers  vervalt  by  het  daglicht;  en 
die  waarheid  is  om  gQQn  nader  uitleg  verleegen. 

Anthony  van  Dyk  trouwde  met  een  van  de  Schoonfte 
,en  Adelykfte  Ladys  van  Groot  Brittanje,zynde  de  Doch- 

ter van  den  Lord  Ruthen ,  Graaf  van  Gowry ,  wiens 
jVader  befchuldigt  over  een  Eedgefpan  tegens  Jakob  den 
.Eerfte,deszelfs  Staat  en  Goederen  verbeurt  wierden  ver- 

klaart ,  des  zyn  Huwelyks-fchat  alleenlyk  beftont  in  haar 
Geboorte  en  Schoonheid.  Dat  Adelyk  Trouwverbond 
jivoeg  byfter  zwaar  op  van  Dyks  Konftpenfeel,  te  meer, 
wyl  hy  een  zoort  van  een  Hofhouding  had  opgerecht, 
|;n  een  Tafel  hield  zo  lekker  en  zo  groots  als  eenigRyks- 
aad  in  het  gantfch  Koningryk.  Om  nu  deeze  onkoften 
kagende  te  houden ,  fchilderde  hy  een  verbazende  mee* 
ïigte  van  Konterfytzels,  dewelken  hy  zomtyds5  of  lie- 
Vierde  deel.  H  h  ver 
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ver  doorgaans  op  het  laatile ,  zo  losjes  overliep ,  gëlyk 
als  een  haan  fcharrelt  over  de  heete  kooien.-  Zeker  Vriend 
vroeg  hem  op  een  tyd  na  die  reden  van  repje  fcheerje, 
wien  hy  antwoorde  op  deeze  toon.  „  Ik  heb  reeds  lang 
5,  genoeg  gearbeid  voor  myn  achting,  thans  word  het 
„  eens  tyd  te  Schilderen  voor  de  Keuken  !  " 

Op  het  einde  zyns  Levens  kreeg  hy  een  weerzin  in  't 
Konterfyten,  en  ftak  over  na  Parys,in  hoop  van  te  zul- 

len worden  gebruikt  in  de  Gallery  van  de  Louvre ;  doch 
wyl  dat  voorllel  zyn  gedachte  niet  beantwoorde,  keerde 
hy  te  rug  na  Londen ,  nochtans  met  nieuwe  voorilagen 
bezwangert  om  zich  met  minder  moeite  te  verryken. 
Den  Ridder  Kenelm:  Digby  ftelde  den  Koning  voor,  om 
Kartoous  te  doen  maken  by  van  Dyk  voor  het  Banket- 
ting-huis  te  Whitehall ,  welke  zouden  verbeelden  de  In- 
flelling  van  de  Ridderlyke  Orden  des  Kousfebands?  be- 

nevens den  plegtigen  ommegang  dier  Ridders  in  hunne 
Gewaden,  en  derzelver  Inveltiging,  als  ook  Sint  Joris- 
feeft.  Maar  den  Ridder  A.  van  Dyk  deet  zulk  een  ver* 
bazenden  eifch,  dat  den  Koning  voor  eerft  het  niet  raad* 
zaam  dacht  te  zyn  dien  aangaande  in  eenige  onderhan- 

deling te  treeden.  Hy  vorderde  voor  dat  werk  Tachen- 
tig  Duizend  Guinées ,  ruim  een  Millioen  Neêrlandfch; 
inderdaad  een  Som  waard  zich  nader  te  bedenken.  Doch 
onder  wyl  het  Gras  groeit,  fterft  het  Schaap,  zegt  zeker 
Spreekwoord,  en  dat  kwam  te  blyken:  want  onder  wyl 
dat  die  onderhandeling  gefchiede  ,  fprong  het  Flerecyn 
in  de  mat,  door  eenige  andere  quaalen  opgevolgt,  wel- 

ke hem  het  Penfeel  ontrukten ,  en  overbragten  uit  het 
vergankelyk  in  het  eeuwig  leven. 

Hy  flierf  in  de  bloem  zyner  dagen,  als  die  pas  Twee- 
en-Veertig Jaar  had  bereikt ,  en  wierd  begraven  in  Sint 

Pauli  Kerk  ia  Londen.    Het  is  waarfchynlyk ,  dat  hy 

zys 
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zyn  dagen  verkorte  door  het  fpillen  ïzyner  levensgeeflen , 
en  een  al  te  groote  aandryving  zyner  bezigheden,  zon- 

der het  welke  hy  nooit  zulk  een  byfler  groot  getal  Hi- 
(lorieftukken  en  Konterfytzels  kon  hebben  voltooid,  bin- 

nen dat  naauw  bepaalt  beftek  zyns  levens.  Zyn  twee 
poornaamfte  Leerlingen  zyn  geweeü  Adriaan  Hanne- 
nan  en  Remigius  Leemput ,  welke  wy  beiden  zullen  ge- 
denken. 

EENIGE  AANMERKINGEN 

OVER    DE 

WERKEN  VAN  DEN  RIDDER 

ANTHONY  van  DYK. 

Die  Konftfchilder,  gelyk  met  de  aloudheid,  wiert  ge- 
booren  met  een  zeldzame  doordringende  geeft , 

'iet  een  zuiver  oordeel ,  en  met  een  levendig  begrip  , 
>y  hem  aangequeekt  en  tot  volmaaktheid  gebragt,  bei- 
Ïq  door  een  onvermoeide  vlyt,  en  by  P.  P.  Rubens  on- 
'ergelykelyke  Konftlesfen. 
!  A.  van  Dyks  € zamenftellingen  fcyn  volkomen,  en  be- 

iert by  de  grondregels  van  P.  P.  Rubens;  echter  min- 
yk  in  vinding,  noch  zo  geeftryk  in  alle  de  tot  de  Sehil- 
erkonft  behoorende  deelen.  Ontrent  de  verkiezing  van 
yn  Beelden ,  en  vooral  in  den  zwier  en  in  een  aange- 
aame  geftalte  te  geven  aan  zyn  Konterfytzels,  over- 
of  hy  zyn  Meefter,  wyl  hy  Konterfytzels  heeft  ge- 
•:hildert  welke  die  van  Tïtiaan  evenaar  en ,  ea  gélyk  zyn 
m  het  leven.    Alle  zyn  Konterfytzels  kleede  hy  aeh- 

H  h  2  ter- 
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tervolgens  de  dragt  van  zyn  eeuw ,.  en  na  de  mode  dier 
tyden,  nochtans  met  dit  oordeel,  dat  hy  die  kleedyen 
en  Qieraden  verkoos,  welke  den  meeflen  welftand  ga- 

ven aan  zyn  gekonterfyte  Perfonaadgien.  Zyn  troniè'n 
en  handen  zyn  onnavolglyk  fchoon  geteekend ,  ja  men 
vermag  te  zeggen ,  zy  zyn  volmaakt ,  en  betwiflm  in 
koloriet  en  omtrek  het  leven.  Hy  bediende  zich  van 
die  geftaltens  welke  wel  het  beft  Haagden  op  den  inborit 
zyner  Perfonaadgien ,  en  hy  wift  het  oogenblik  meefter- 
lyk  waar  te  nemen ,  als  de  aangezigten  de  fraaifte  plooi 
hadden  aangetrokken.  By  die  okkafie  onderfchepte  hy 
de  fchoone  natuur;  hy  nam  deszelfs  aangenaamheden  en 
bevalligheden  in  acht ;  hy  vertrouwde  die  aan  zyn  ge- 

heugen; en  hy  volgde  die  niet  alleenlyk  na  van  naby, 
maar  hy  verhoogde  zelfs  de  natuur  zo  verre  als  de  gely- 
kenis  het  eenigzints  kon  veelen.  Dat  die  wyze  het  naa* 
fte  middel  was  om  de  harten  der  Vrouwen  te  betoveren 

en  te  veroveren  ,  valt  onder  geen  bedenken,  's  Mans 
geheugen  zou  onberispelyk  zyn  geweeft,  indien  hy  die 
konftgreep,  hem  byzonderlyk  eigen,  tot  het  laatfte  had 
werkftellig  gemaakt \  maar  helaas  !  volgens  zyn  eigen, 
zeggen ,  had  toen  ter  tyd  de  zorg  voor  de  keuken  den 
voorrang  boven  de  liefde  voor  zyn  achting,  voor  welk 
rampfpoedig  voorbeeld  zich  alle  Konftenaars  zorgvul- 
diglyk  behooren  te  wachten. 

Zyn  geeft,  was  reeds  ryp  in  zyn  Lente ,  een  voorbode 
dat  hy  geen  hoogen  top  ftont  te  befcheeren,  achtervol- 
gens  het  Tuiniers  fpreekwoord,  „  vroeg  ryp,  vroeg  in 

„  't  flyk  " !  want  zyn  alderbefte  Tafereelen  heeft  hy  ge- 
fchildert  in  zyn  Jongelingfchap ,  zo  de  Hiftorieftukken, 
als.  de  Konterfytzels.  Zulks  ftraalt  onwederfpreekelyk 
door  in  de  Konterfytzels  van  de  Konftfchilders ,  Gra- 
xe.ex.ders>  en  eenige  Geeft elyke  Perfoonen:  ook  werden de. 



der    NEDERLANDERS.     2451 

de  Konterfy tzels ,  by  hem  in  de  eerfte  zeven  jaren  op 
%yn  komft  in  Engeland  gefchildert ,  wel  het  hoogfte  ge- 
fchat ,  en  verheeven.  Toen  hy  aanving  zyn  achting 
aan  een  kant  te  zetten,  begon  zyn  koloriet  eenigzints 
te  vervallen  in  een  fletfe  loodkoleur,  van  welk  laatfte  en 

minfte  zoort  ons  verfcheide  Konterfytzels  ,  vooral  'm Londen,  en  in  veele  Lords  huizen,  ten  platte  Landen 
zyn  voorgekomen.  Echter  ftraalt  het  Penfeel  van  dien 
Konftfchilder  altoos  door,  en  een  zekere  zachtheid,  en 
een  aangenaame  zwier  ,  verzeilen  zyn  Konterfytzels , 
of  noch  zo  luchtiglyk  behandelt.  Waarlyk ,  ik  herhaal 
het  nochmaals  eershalve  voor  het  geheugen  van  dien 
doorluchten  Man ,  geen  konftpenfeel  heeft  voor  noch  na, 
Titiaan  meer  geëvenaard  als  dat  van  A.  van  Dyk  in 
Konterfytzels  ,  en  zyn  Hiftorie-ftukken  zullen  eeuwig- 
lyk  tot  Konftjuweelen  verilrekken  in  de  zeldzaamfte  Ka- 

binetten van  Koningen,  Vorften*  en  hoogverlichte: 
konftlievende  Perlbnen. 

Voor  ik  dit  kapittel  befluit,  moet  ik  den  Lezer  waar- 
fchouwen  omtrent  een  reedenlid,  een  apokryfe  byzon- 
derheid,  welke  ons  den  Heer  de  Piles  poogt  op  de  mouw 
te  fpellen ;  echter  met  minder  fchyn  van  waarheid,  als 
eea  bewys  van  quaad willigheid  tegens  de  Engelfche  Na- 

tie: als  by  voorbeeld. 
j  De  Piles  zegt  in  zyn  Leven  der  Konftfchilders ,  „  dat 

!„  geduurende  het  verblyf  van  F.  P.  Rubens  te  Parys  9 
„  den  Hartog  van  Buckingham  aldaar  belande,  en  met 
■„  dien  Schilder  gemeenzaamlyk  wierd  bekend.  Dat  den. 
,j  Hartog  zodanig  was  ingenomen  met  Rubens  veritand,, 
„  zynde  te  gelyk  wichtig  en  doordringend^  dat  hy  hem 
„  aanbood  aan  de  Infante  Ifabella,  toen  ter  tyd  Voog- 
l3.,  des  der  Spaanfche  Nederlanden ,  welke  hem  aanftelae 
.y%  tot  haan  Gezant  in  Engeland,  om  Vreede  te.  maken*. 
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tusfchen  Karel  den  Eerfle  ,  uit  den  naam  van  haar 
Neef,  Filip  den  Vierde,  Koning  van  Spanje,  en  uit 
haren  Naam.  Dat  die  Vreedehandeling  wierd  opge- 

maakt ,  en  Koning  Karel ,  tot  erkentenis  van  den 
dienfl  by  Rubens  beweezen  aan  de  Kroon  van  Enge- 

land, hem  in  het  vol  Parlement  begiftigde  met  het  ge- 
fchenk  van  een  Degen  en  Kousfebant  ,  beiden  met 
Diamanten  verrykt ,  ter  waarde  van  twaalf  Duizend 

Kroonen  '\ Tot  dus  verre  den  Heer  e  de  Piles,  wiens  afdeelzel  in 
die  Levensbefchryving  der  Konflfchilders  alommers  zo 
valfch  is  als  belachgelyk.  Maar  zeer  fchaars  zyn  die- 
Eranfche  Schryvers,  welke  uit  een  verouderden  haat  te- 
gens  de  Engelfchen  en  de  Nederlanders,  zich  niet  zo 
wel  van  den  fchyn,  als  van  de  waarheid  bedienen,  om 
bot  te  vieren  aan  hun  fchimpfchriften  tegens  die  beide 
Natiën.  Ja  zelfs,  den  bovengemelde,  alhoewel  ander- 
fcints  vry  billyk  en  onzydig  omtrent  het  verhaal  van  za- 

ken ,  komt  zich  hier  niet  te  onthouden  van  zyn  gal  te 
fchieten  op  de  eere  van  Groot  Brittanje,  waar  langs  hy 
zich  fchuldig  maakt  aan  de  onvergeeilykfte  ongerymt- 
heid  des  Weerelds. 

Hy  brengt  Karel  den  eerflen  ten  Toöneel ,  die  P.  P. 
Rubens  begiftigt  met  een  gefchenk  van  drie  Duizend  En-- 
gelfche  Ponden ,  wegens  het  fluiten  van  een  Vreede  tus- 

fchen Engeland  en  Spanje,  quanfuis  als  of  Engeland  zo- 
verzot was  op  die  Spaanfche  Vriendfchap,  of  zo  bevreeft 

voor  deszelfs  macht,  dat  zy  oordeelde  dien  Man  niet- 
volkomentlyk  te  konnen  beloonen,.die  het  hoofdwerk-: 
tuig  was  geweeft  in  dat  Verdrag,  dan  met  zodanige  eer*:; 
bewyzingen  en  gefchenken :  en  zulks  noch  in  een  vol-, 

komen  Parlement !  lacht  'er  om  Kinders!  een  ongerymt-." heid  van  die  natuur  verdient  niet  ernfliglyk  te  worden 

weder- 
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wederlegt.     Ik  zal  den  Lezer  dat  Gaulois  Orakel  oplos- 
fen  met  Korte  Nederlandfche  woorden. 

aP.  P.  Rubens  trof  de  Vreede  tusfchen  Engeland  en 
Spanje;  vervolgens  Schilderde  hy  het  Banketting  -  huis ; 
en  ten  derde ,  betaalde  den  Koning  hem  die  voornoem- 

de Som,  en  befchonk  hem  met  den  Ridderftant  wegens 
Zyn  verdienfte.  Noch  verkogt  Rubens  aan  den  Hartog 
van  Buckingham  zo  veele  Schilderyen  >  marmere  Beel- 

den 5  Gedenkpenningen  ,  en  andere  zeldzaamheden ,  ter 
■  waarde  van  tien  Duizend  Ponden  Sterling.  Den  Har- 
•tog  was  zyne  gemeenzame  Vriend  ;  en  zo  loflyk  was 
het  karakter  van  dien  beroemden  Konflfchilder*  dat  den 
Hartog  van  Buckingham  zo  veel  eere  genoot  by  de 
tvriendïchap  van  Rubens  ,  als  Rubens  was  vereert  met 

's  Hartogs  achting  en  gemeenzaamheid.  Want  was  den 
een  's  Konings  gonfleling ,  fchatryk ,  een  man  van  ver- 

mogen, en  verheeven  tot  de  hoogfte  waardigheden ;  den 
«ander  was  niet  minder  in  roem,  verdienfte,  kennis,  en. 
daar  en  boven  den  Prins  van  de  nooit  volpreezen  Schil- 
derkonft. 

ADRIAAN  HANNEMAN. 

Het  Adelyk  's  Gravenhage  is  de  Wieg  en  de  Baker- 
mat ge  weeft  van  Adriaan  Kunneman  (*),  doch 

in  wat  jaar  dat  hy  kwam  opluiken ,  kan  ik  niet  zeggen , 

iook  is  'er  juift  zo  veel  niet  eens  gelegen  aan  die  by  zon- derheid, wyl  onze  Levens-befchry  vingen  der  Konltfchil- 
ders  en  Konftfchilderesfen  meer  beoogen  derzelver  Ta- 
Fereelen,  als  de  Tyden.  Hy  was  een  Leerling  eerft  van 
l  Rave- 

(*)  Vaa  Gooi  zegt  dat  deze  Geboren  wierd  1610  of  31. 
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Ravejleyn  ,  vervolgens  van  Mytens ,  en  op  het  laatftë 
van  Anthony  van  Dyk,  wiens  manier  hy  zo  verwonder- 
lyk  bemachtigde,  dat  veele  konftf  tukken  van  Hanneman 
noch  hedendaags  worden  verkogt  voor  'sMeefters  eigen- 

handige Konterfytzels. 
Adriaan  Hanneman  ftak  over  na  Londen,  onder  de 

Regeering  van  Karel  den  Eerde  ,  dien  Koninglyken 
Martelaar  ,  en  Schilderde  veele  20  Hiftoriefiukken ,  als 
Konterfytzels  in  die  vermaarde  Hoofdflad  van  Groot- 
Brittanje ,  onder  het  opzigt  van  den  voornoemden  My- 

tens ,  toen  ter  tyd  een  van  's  Konings  Konftfchilders  aan 
het  Engelfche  Hof.  Na  een  verblyf  van  omtrent  zeftien 

jaar,  vertrok  hy  zich  na  zyn  geboorteplaats  'sGraven- 
hage ,  alwaar  hy  konterfyte  de  Princes  Douariere  van 
Oranje,  Zyn  Hoogheid  den  Prins  haar  Zoon,  en  on- 
derfcheide  voornaame  Hovelingen ,  Staatjuifers,  en  uit- 
heemfche  Perfonaadgien.  Ook  Schilderde  hy  een  be- 

rucht Konfttafereel ,  verbeeldende  de  Vreede  ,  in  een 
Vertrek  van  Haar  Hoogmoogenden  de  Heeren  Staaten 
Generaal  der  Verëenigde  Nederlanden. 

Ontrent  op  die  tyd  Schilderde  hy  noch  een  aardig 

Konflftuk  voor  zeeker  Heer  in  's  Gravenhage ,  waar  op 
onder  anderen  twee  Woekeraars  waren  verbeeld,  welke 
vreeslyk  roezemoesden  onder  goude  Souvereinen,  Pi- 
Hooien  ,  Dukaten  ,  en  diergelyke  gangbaare  Gedenk- 

penningen. Juift  wyl  Hanneman  dat  Tafereel  fchilderde, 
was  hy  tamelyk  benoodigt  om  gereede  penningen;  de 
konftkas  ebde  byfter  ;  en  hy  bevond  zich  in  die  nypen- 
de  omftandigheden ,  waar  mee  veele  Koniïfchilders  zyn 
behebt,  van  den  eerfte  January,  tot  op  den  laatften  De- 

cember. Om  zich  nu  te  befchutten  tegens  het  fpook  der 
behoeftigheid,  het  welk  aan  de  Konflenaars  veele  my- 
merende  dagen  toebrengt,   en   noch  meer  ruflelooze 

nachten, 
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nachte,  verzogt  hy  dien  Heer,  voor  wien  hy  dat  fuik 
fchilderde,  om  ter  leen  een  fom  van  drie  hondert  gul- 

dens te  mogen  erlangen ,  by  vervroeging  op  het  aan- 
ftaande  Tafereel  ,  doch  in  onderfcheide  goude  munten. 
Die  Heer  voldeet  aan  het  verzoekschrift  des  Konfte- 
naars,  en  hy  ontfing  het  verzogte  in  Goude  Dukatons, 
ïn  Piftoolen  en  in  Dukaaten.  Na  dat  het  Huk  was  vol- 

tooit, wiert  het  ten  huize  van  dien  Heer  gebragt,  en 
den  konftryken  Hanneman  kreeg  den  bedongen  prys* 

zonder  dat  'er  toen  eens  wiert  gedacht  aan  de  reeds  ge- 
notene drie  hondert  gulden.  Maar  korts  daar  na  fchoot 

zulks  dien  Heer  te  binnen,  en  deet  den  Schilder  vraa- 
gen  om  de  wedergeeving  van  die  penningen  ;  maar 
Adriaan  Hanneman  zette  den  knegt  af  met  dit  befcheid, 

zeg  aan  uw  Heer ,  dat  ik  die  kontanten  reeds  heb 
herflelt ,  en  dat  hy  dezelve  op  het  Tafereel ,  tuflchen 
de  handen  en  het  goudgewicht  van  de  woekeraars  zal 

3,  vinden  '\ 

\  De  menfchen  zouden  niet  lang  't  zamen  leeven,  'm 
een  vriendelyke  gezelligheit  en  onderlinge  verftandhou- 
ding,  indien  zy  van  wederzyde  elkander  zo  nu  als  dan 
niet  kwamen  te  verfchalken. 

REMIGIUS    LEEMPUT, 

Antwerpen  is  alommers  zo  vruchtbaar  geweeft  in  het 
voortbrengen  van  Konflfchilders ,  als  de  Gravinne 

van  Hennenberg  was  in  het  baaren  van  Kinders ,  en  in- 

dien niet  te  een  er  dragt,  voor  't  minfl  in  een  meergetal 
by  tuflchenpoozen.  Doch  die  eerftgemelde  Matroon  is 

t'  zedert  eenige  Jaaren  onvruchtbaar  geworden ,  voor 
Vierde  deel.  I  i  't 
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't  minft  komen  haar  Konflkuikens  te  ftikken  in  den  dop, 
welk  ongeluk  zy  de  £*)  verderflyke  Vrydags  -  Markt 
heeft  te  wyten. 

Remigius  Leemput  is  geboortig  van  Antwerpen,  en 
flaat  berucht  voor  geen  minder  Kopieerder  van  Anthony 
van  Dyks  Tafereelen ,  als  zyn  tydgenoot  Jan  Stone , 
was  vermaart  voor  een  Kopieerder  van  de  Italiaanen. 
Hy  kwam  in  Londen  onder  het  Ryksbeftier  van  Karel 
den  Eerfte,  en  geraakte  bekent  met  A.  van  Dyk>  wiens 
Konterfy tzels  hy  zo  meefterlyk  kopieerde ,  dat  die  Rid- 

der 'er  een  dozyn  van  kon  overfchilderen  op  een  zomer- 
fche  dag ,  welke  mafteluine  Konftftukken  ,  vervolgens 
wierden  geècht  by  de  niet  al  te  doorzigtige  Konftbe- 
minnaars.  Het  is  een  bekende  waarheit ,  dat  heden- 

daags veele  by  Lzemput  gefchilderde  Konterfy  tzels , 
doorgaan  voor  een  gangbaare  munt  van  A.  van  Dyk9 
vooral  nu  de  vleefchkoleuren  eenigzins  by  dien  grooten 
Konftverwer  door  den  tyd  zyn  gebruineert,  waar  langs 
een  zekere  ftramheit  onzichtbaar  wort,  welke  feyl  de 
Konftkenners  hem  te  laft  leggen. 

Ook  bepaalde  hy  zyn  Penfeel  niet  in  het  nafchilderen 
van  die  vorensgemelde  Konterfytzels ,  maar  hy  kopieer- 

de van  'sgelyken  zo  natuurlyk  de  Konfttafereelen  van 
Hans  Holbeen ,  dat  'er  de  konftkundigen  voor  ftonden  te 
kyken  met  verftyfde  blikken.  Karel  den  Eerfte  betaalde 
dien  konftigen  Leemput  een  Somme  van  hondert-en-vyftig 

Pon- (*)  Ik  zeg,  de  Antwerpfche  Vrydags -Marku,  want  zo  dra  als  een 
Jong  Schilder  maar  een  luttel  met  de  koleuren  kan  morflen,  zend  hy 
een ,  twee,  of  meer  Schilderyen  weekelyks  na  die  Markt,  fnikheet  uit 
de  naald,  en  zo  nat  als  flik,  welke  penningen  dan  werden  omgezet  in 
Leuvens,  Hoegaards,  Lierfche  Kares,  en  zulk  foort  van  Dollemans 
Bieren. 
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Ponden  Sterling  voor  de  kopy  van  Hendrik  den  Zeven- 
de ,  en  Hendrik  den  Achtfte  ,  beiden  op  een  Huk  ge- 

fchildert  by  Holbeen^  welk  onwaardeerlyk  Tafereel  na- 
derhant  in  Whithall  is  verbrant.  Daar  en  boven  bezat 

hy  de  aldergrootfte  verzameling  van  Prenten  en  Teeke- 

ningen ,  welke  'er  op  die  tyd  was  bekent ,  verzelt  door 
een  kabinet  van  oudheden ,  zo  Beelden ,  Hoofden  ,  Ge- 

denkpenningen ,  en  meer  andere  uitheemfche  en  inland- 
fche  zeldzaamheden. 

Die  Konftfchilder  wierd  zo  oud;  dat  hy  niet  langer 
de  Zon  noch  de  Dood  onder  de  oogen  kon  zien,  maar 
zyn  blikken  floot  voor  het  Daglicht, en  vervolgens  wierd 
ter  Aarde  beftelt  in  Londen.  Dat  maar  een  klein  getal 
Menfchen  is  bekent  met  de  Dood,  valt  niet  te  weder- 

fpreeken.  In  't  algemeen  onderwerpt  zich  een  iegelyk 
aan  dien  Scherminkel ,  eerder  uit  ongevoeligheid  en  uit 
gewoonte ,  als  uit  een  vrymoedig  befluit ;  en  alle  Men- 

fchen geven  zich  op  aan  de  Dood,  dewyl  zy  het  niet 
konnen  verhoeden. 

GASPAR     SMITS. 

K  heb  meermaals  aangemerkt,  dat  een  Man  die  voet 
by  ftek  houd  omtrent  een  enkelt  beroep ,  meer  bedyd 

als  die  geenen  welke  dagelyks  fchiften  van  Konden  , 
Wetenfchappen ,  en  Hanteeringen.  Onder  meer  ande- 

ren, en  om  maar  een  gering  voorbeeld  aan  te  haaien, 

heb  ik  eenPerfoon  gekent  in  'sGravenhage,  die  uit  een 
Verlakker ,  in  een  Fonteinmaker ,  uit  een  Fonteinmaker, 
in  een  Marmer  -  fchilder ,  uit  dat  geflreept  beroemt ,  in 
een  Stoffcheider,  en  uit  een  Stoffcheider  veranderde  in 
een  Glasblaazer,  doch  immer  uitkwam  in  de  nederdaa- 

Ii  2  lende 
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lende  lyn.  De  Liefhebbers  der  natuurkunde ,  gelylc  als 
Zwammerdam,  Goedaart,  Blankaart  en  andere  waarne- 

mers der  Bloedelooze  Diertjes ,  hebben  meermaals  on- 
dervonden, dat  de  fraaifte  Vlindertjes  fomtyds  uitkomen 

op  een  Popje  met  Vliegen.  „  Een  Konft  geeft  my  de 

5,  koft ,  met  Vrouw  en  zeven  Kinders  ",  zingt  den 
Boer  van  Jakob  Kats;  en  by  die  zinfpreuk  zal  ik  myn 
inleiding  laaten  beruften,  om  iets  diergelyks  breeder  in 
het  leeven  van  den  navolgenden  Konftfchilder  aan  te 
toonen, 

Gaf  par  Smits ,  in  Engelant  bekent  by  den  AliaS  van 
Smits  Magdalena^  is  een  Nederlander  by  geboorte,  en 
een  Schilder  by  belydenis,  die  te  Londen  belande  in  de 
voorige  eeuw.  In  den  beginne  van  zyn  overkomft, 
fchilderde  hy  Bloemen,  Vruchten  en  Vogels,  doch  meeft 
Papegaaien ,  welke  Schilderyen  wel  wierden  gewilt  by 
de  Britfche  Konftbeminnaars,  en  hy  had  ongetwyfFeld 

iyn  Fortuin  gemaakt ,  indien  hy  by  die  keus  waare  ge-  • 
bleeven.  Maar  Gafpar  Smits  kreeg  de  Poppen  in  't 
hoofd,  en  begaf  zich  tot  fchilderen  van  Grotten,  Rot- 
fen  en  gedoopte  Burgten ,  voorwerpen  meer  eigen  by 
een  verzoeking  van  den  Woudbroeder  Sint  Anthony  in 
deeze  of  geene  Dorpskapel,  als  om  de  vertrekken  te  be- 

ilaan van  Lords  of  van  Ëdelluiden.  Die  eenzinnige  ver- 
kiezing brengt  my  te  binnen  den  geilachten  Os  leevens- 

groote,  geichildert  by  Snyders^  die  wiert  geveylt  aan 
zeker  Hartog  in  Engelant.  „  Dat  ftuk  zou  beter  pafTen 
„  in  een  Slaagers  Voorhuis,  (fprak  die  Ryksraad)  als 

„  in  het  Konftkabinet  van  een  Pair  des  Ryks  ". 
Vervolgens  begaf  zich  Smits  tot  het  fchilderen  van 

kleine  Konterfytzels  in  Olieverf,  maar  die  vloogen  mee 

niet  al  te  wel  van  de  hand,  wyl  doorgaans  de  Konftbe- 
minnaars, en  vooral  de  Engelfche  Vrouwen ,  meer  zyn 

ge. 
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geftelt  op  kleine  Konterfytzels  in  Miniatuur.  Daar  op 
veranderde  hy  op  nieuws  van  Batterye,  en  maakte  niet 
als  Magdalenas,  aan  welke  keus,  hoewel  niet. van  het 
vrolykite  foort,  hy  20  vaft  kleefde  als  een  Mos  aan  de 
lymftang,  geduurende  een  lange  reeks  van  jaaren.  Dïq 
Magdalenas  waaren  bevalliglyk .  gefchikt ,  vriendelyk  ge- 
koleurt,  en  boetvaardiglyk  gekarakterifeert ,  en  geno- 

men in  het  geheel,  aangenaame  Schilderyen.  Door- 
gaans plaatfte  hy  een  diflel  gewas  op  den  voorgrond 

van  zyn  Magdalenas,  welke  hy  fchilderde  na  het  leeven, 
«n  verwonderlyk  uitvoerig  was  behandelt.  Maar  mees- 
tentyds  zyn  de  Grotten  of  te  donkerbruin ,  of  te  koud 
van  koloriet ,  en  niet  genoegzaamlyk  doorbrooken  met 
warme  en  verfchillige  koleuren. 

'  Wat  aangaat  zyn  Bloemen  en  Vruchten,  de  eerften 
zyn  wel  net  en  zindelyk  gepenfeelt ,  maar  ftyf  en  zeer 
liegt  gefchikt ;  en  de  Vruchten  vallen  min  ofte  meer  na 
den  vaazen  kant,  ook  is  het  groen  niet  gekoleurt  noch 
behandelt  na  behooren. 

Noch  viel  hy  in  een  grilzieke  luim ,  en  liet  de  Magda- 
lenas dry  ven,  om  zich  op  den  tuil  te  houden  met  het 

plakken  of  drukken  van  Vlindertjes ,  op  den  trant  van 
j  Otho  Mareelus;  doch  min  fix  en  natuurlyk.  Ook  plakte 
hy  op  papier  gedrukte  Slangen,  HaagedifTen,  Sprink- 
haanen  en  Torren  op  het  doek,  welke  kruipende  Dieren 
hy  dan  overfchilderde  met  koleuren,  en  de  kanten  van 
het  papier  met  boom  was  vry  aardiglyk  wift  te  vermom- 

men. Die  vlieger  ging  wel  op  voor  een  tyd,  tot  dat 
de  Engelfchen  dat  bedrog  gewaar  wierden ,  en  daar  op 
dien  Futfelaar  met  zyn  gedrukte  Ongedièrtens  keurden 
voor  misdruk ,  die  toen  weer  iets  nieuws  nioeft  verzin- 

nen ,  juili  niet  het  minft  voordeeligfte ,  maar  wel  het 

flaafachtigfte  'm  de  Schilderkonft* 
I  i  3  Ga/par 
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Gafpar  Smits  bonsde  zich  zelven  van  den  troon  der 
Schüderkonit,  om  langs  de  huizen  de  Kinders  te  gaan 
onderwyzen ,  innavolging  van  Syrakufas  verfchopten 
dwingelant.  Dat  laatite  beroep,  of  noch  zo  laaggezielt, 
Haagde  verwonderlyk  met  zyn  inborfl,  die  reeds  begon 
over  te  hellen  na  de  kindsheit,  zo  wegens  zyn  onmaati- 
ge  leevenswyze,  als  ten  opzigte  van  zyn  hooge  jaaren. 
Als  ik  zeg  onmaatige  leevenswyze,  misdoe  ik  niet  in 

het  alderminfl:  tegens  's  Mans  geheugen ,  alhoewel  ik 
dienaangaande  my  maar  in  eene  byzonderheit  zal  inlaa- 
ten.  Dat  is,  Smits  bezogt  nooit  een  en  dezelve  Her- 

berg na  den  ander,  maar  verkoos  van  dag  tot  dag  een 
nieuwe  Krib  om  te  Hallen.  Daar  in  gelyk  aan  de  Zon , 
die  alle  de  huizen  des  Dierriems  doorloopt ,  zonder  zich 
in  een  derzelver  op  te  houden.  Zelfs  wiert  hy  Londen 
wars,  en  verzaakte  dat  Engelfch  Hefperien ,  om  zich  te 
neer  te  zetten  in  Dublin,  Yrlands  Hoofdftad,  alwaar 
hy  in  een  hoogen  ouderdom,  doch  meer  behoeftig  als 
welgeftelt  is  overleeden. 

N***     BLEEK, 
HISTORIE-en  KONTERF YTSELSCHILDER. 

Alleen  het  geweeten  van  een  deugdzaam  leeven,  be- 
neemt voor  't  minft  en  maatigt  den  fchrik  des 

douds;  weshalve  niemant  zich  behoort  te  verlaaten  op 
het  enkelt  voorbeelt  des  goeden  moordenaars,  noch  op 
het  fterfbeds  leedweezen.  Als  den  menfch  eenmaal  is 

gekomen  tot  dat  uiterfte  by  ziekte  of  pyn ,  en  legt  te 
zieltoogen  tuflchen  den  Hemel  en  de  Hel,  onder  den 

ilag,  of  van  het  Godlyk  oordeel,  of  van  de  menfchely- ke 
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ke  brosheit,  is  Jiy  gemeenlyk  min  gevoelig  over  zyn 
boosheit ,  noch  20  weezendlyk  geraakt  door  de  wroe- 

ging van  een  oprecht  berouw ,  als  hy  wel  is  verby ftert 
wegens  de  fchrikken  des  doods ,  en  de  duiftere  bevattin- 

gen ontrent  't  geen  hem  flaat  over  te  komen.  Een 
menfch  in  dien  ilaat,  ontlafl  maar  zich  zei  ven  van  moeie- 
lyke  aanmerkingen ,  gelyk  als  een  Matroos  doet  van  de 
Scheepslaading  ter  Zee,  als  het  Vaartuig  een  lek  heeft 
gekreegen.  Alles  wert  verricht  in  wanorde  ,  en  den 
menfch  zondert  zich  maar  af  van  zyn  zonde  in  dit  ge- 

val a  gelyk  als  een  Matroos  doet  in  het  ander  geval ;  om 
die  beiden  op  te  VhTchen  zo  dra  als  den  Storm  komt  te 

bedaaren.  O  neen,  dan  is  't  geen  tyd  om  zich  te  be- 
geeven  tot  het  groot  werk  van  ons  zelven  te  verzoenen 
met  den  Hemel ,  als  wy  zyn  verdeelt  en  verwart  tuflchen 
de  ziels  en  ligchaams  benaauwdheden :  ja  die  perfoon  is 
noch  erger  als  dol ,  die  zyn  zaligheit  waagt  op  die  wan- 

hopende uitkomft. 
Deeze  inleiding  is  toepafTelyk  op  dien  braaven  Hiftorie- 

en  Konterfytzelfchilder ,  tuflchen  wiens  leeven  en  dood 
niet  anders  overig  was  als  een  ïluk  van  een  fpiïet  en  het 
pekelfchuim ,  gelyk  als  wy  ter  plaats  waar  het  pas  geeft 
zullen  verhaalen. 

N.  Bleek  is  een  gebooren  Hagenaar ,  die  op  den  Bol- 
baan  des  Weerelds  kwam  rollen ,  in  het  Jaar  duizent  zes 
hondert  negen- en-feftig.  Zyn  Ouders  waaren  Tonneel- 
fpeelers  by  beroep,  en  zyn  Vader  fpeelde  doorgaans  de 
Hoofdrollen  op  het  beroemt  Schouwburg  van  Jan  Bap- 
tift,  wiens  opvolger  is  geweeft  Jakob  van  Rynsdorp, 

Opperhoofd  van  het  Schouwburg  van  's  Gravenhage  en 
van  Leyden.  Bleek  is  een  Leerling  geweeft  van  Haring 
een  Konterfytzelfchilder,  welke  Meefler  hem  zo  ver- 
bragt,  dat  hy  kon  %  wee  ven  op  zyn  eigen  wieken. 

In 
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In  het  Jaar  duizent  zes  hondert  twee-en-negentig  ver- 
liet hy  zyn  Meefter,  en  Konterfyte  veele  Perfbonen  der 

beide  Sexen,  zo  in 'sGravenhage,  tot  Amilerdam,  als 
in  andere  Nederlandfche  Steden.  Onder  zyn  Hiftorie- 
flukken  munten  inzonderheid  uit,  vier  zo  Schoorfteen- 
als  Deurftukken  3  by  hem  gefchildert,  ten  huize  van  den 
Konftlievenden  Heer  en  Meefter  Frangois  Fagel ,  Griffier 
van  Haare  Hoogmogenden  de  Heeren  Staaten  Generaal 
der  Vereenigde  Nederlanden.  Nooit  wiert  een  Konfte- 
naar  beter  beloont  als  Bleek ,  volgens  zyn  eigen  beken- 

tenis, ook  is  de  Edelmoedigheit  van  dien  Heer  zo  alom 
weereldkundig,  dat  ik  my  des  wegens  niet  verder  zal 
uitbreiden. 

Wyl  de  reisluft:  eigen  is  aan  de  jeugd ,  en  vooral  aan 
leergierige  Schilders,  befloot  hy  een  reis  te  doen  naar 
Engelant,  en  hy  fcheepte  zich  in  de  Paketboot  op  het 
Jaar  duizent  zes  hondert  vyf-en-negentig ;  doch  te  quaa- 
der  uure,  gelyk  den  Leezer  zal  hooren.  Hy  itak  in  Zee 
uit  Helvoetfluis,  benevens  een  talryk  gezelfchap  van  in 
de  dartig  Hoogduitfche  Edellieden,  en  meer  andere  Rei- 

zigers, toen  zy  een  Franfchen  Kaaper  vlak  in  den  mond 
liepen.  Den  Kapitein  van  de  Paketboot  was  een  wakker 
Zeeman,  die  fluks  Snaphaanen  en  Sabels  deet  geQwcn 
aan  de  ongewapende  PafTagiers,  en  zyn  Volk  beval  te 
Vegten  als  Leeuwen.  Den  Kaaper  lofte  zyn  gantfche 

laag  Grofgefchut  op  de  PafTagieboot ,  en  wiert  moedig- 
lyk  beantwoort  by  den  Britfchen  Kapitein ,  zo  met  zyn 
Grofgefchut,  als  met  Snaphaanen  en  Pifloolen  ;  maar 
met  een  ongelyke  kans.  Reeds  had  het  gevegt  drie 
uuren  geduurt ,  toen  de  PafTagieiloep  eenige  fchooten 
onder  water  kreeg,  en  begon  te  zinken,  waar  op  den 

Franfchen  Capitein  den  Engelfchen  Bevelhebber  opeifch- 
te,  en  beval  te  ftreiken.    Doch  die  leende  aan  dat  bevel 

geen 
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geen  ooren ,  welke  hartnekkigheit  den  Franfchman  zo- 
daanig  verbitterde ,  dat  hy  zwoer  het  Schip  te  zullen 
zien  zinken ,  zonder  een  eenige  ziel  te  bergen. 

Ingevolge  van  dat  befluit  hielt  den  Kaaper  af,  waar 
op  zy  met  alle  man  de  PafTagielloep  poogden  boven  te 
houden  ,  met  geftadiglyk  te  Pompen ;  doch  te  vergeefs. 
De  Sloep  zonk  met  alle  de  overgebleevene ,  zo  Soldaa- 
ten  enMatroozen,  als  Reizigers ,  benevens  eenige  Fran- 
fchen,  welke  waaren  overgefprongen  om  te  pionderen. 
In  die  algemeene  verwarring,  behielt  den  Schilder  Bleek 
zyn  oordeel,  hy  fprong  over  boord ,  wyl  hy  meefterlyk 
Jkon  zwemmen,  en  verwyderde  zich  van  de  Sloep,  om 
liuit  het  zoch  te  zyn,  alzo  het  Schip  de  neus  geheellyk 
kwam  onder  te  haaien.  Effen  na  dat  hy  was  gekloutert 

op  de  Spriet,  kwam  'er  een  naafc  zyn  zy  opborrelen* 
die  zich  naaft  den  Schilder  zette ,  welke  makker  een  lyf- 
knegt  was  van  twee  Gebroeders  Hoogduitfche  Baron- 

nen, welke  Edelingen  voor  het  Schip  zonk,  den  Kaa- 
per vyf  hondert  Piftoolen  aanboden  voor  hun  leeven^ 

doch  zonder  vrucht.  Die  knegt  begon  zich  te  beden- 
ken ,  dat  hy  zich  had  voorzien  van  een  drielings  fles 

Brandewyn  in  den  aanvang  van  het  gevegt,  welke  fles 
hy  in  de  kap  van  zyn  laars  had  vaftgeftrikt,  want  beide 
10  de  Heeren  als  de  knegts  der  Duitfchers,  reizen  im- 
lier  gelaarft  en  gelpoort,  zo  t'  Scheep,  als  op  Wagens of  in  Trekfchuiten.  Hans  deet  een  braave  klok  uit  die 

les,  en  bood  die  daar  op  aan  zyn  makker,  die  'er  ook 
:en  fchoonen  trek  uit  nam,  en  volgens  het  verhaal  van 
3leek)  herhaalden  zy  die  hartfterking  onderfcheide 
i  laaien. 
Onderwyl  viel  den  avond,  en  met  het  ondergaan  van 

'Je  Zon,  begaf  hen  de  hoop  van  te  zullen  gered  wer- 
en ,  te  meer,  dewyl  zy  zagen  dat  den  Kaaper  toeilel 

Vierde  deel.  K  k  maak- 
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maakten  om  te  vertrekken,  Doch  tot  aller  geluk  ging 
den  wind  leggen,  en  \  wiert  dood  fül,  20  dat  zy  dien 
Bitteren  Grypvogel  noch  zagen  leggen  tegens  het  aan- 
breeken  des  dageraats ,  waar  op  zy  aanvingen  te  fchreeu- 
wen  als  dolle  menfchen,  Den  Franichman ,  wiens  ver- 
grimdheit  eenigzins  was  gaan  leggen  met  de  wind,  zag 
met  zyn  verrekyker  dat  paar  Ruiters ,  welke  dien  gant- 
fchen  nacht  hadden  gereeden  op  het  houte  paard  van  die 
Spriet ,  en  hy  fchikte  zyn  Sloep  om  die  op  te  viflchen. 

Zo  dra  waaren  zy  niet  binnen  't  boord  des  Kaapers, 
of  zy  wierden  door  de  bepikte  Franfche  Kamerdienaars 
tot  op  het  hembd  toe  ontkleed ;  doch  dat  aan  ieder  geen 
Sitfe  Japon  wiert  gegeeven,  valt  gemaklyk  te  geloo- 
ven. 

Daar  op  zette  den  Kaaper  zyn  koers  na  Duinkerken , 
om  zyn  gequetfte  Soldaaten  en  Matroozen  in  het 
Scheepsgafthuis  te  doen  geneezen  ,  en  zyn  Schip  dat 
dien  dans  niet  heelhuids  was  ontfnapt ,  te  herftellen. 
Bleek  en  den  Duitfcher  wierden  op  het  Nachtflot  gezet 
in  een  ilinkent  hol ,  en  geduurende  veertien  dagen  ver- 
gaft  op  Brood  en  Water,  waar  door  zy  zo  vet  wierden 
als  Spaanfche  Schimmen.  Ten  einde  van  die  tyd  kwam 
hun  verloiTing ,  en  na  dat  zy  met  eenige  lappen  en  lom- 

pen waaren  befchonken,  die  vygenbladers  tot  een  dek- 
fel  der  naaktheit ,  fielden  zy  de  ftevens  hunner  ontzool- 
de  Duinkerkfche  Schoenen  na  Neerlands  Kutten ,  dewyl 
zy  nu  zo  krachteloos  waaren  geworden  als  de  op  Spits- 

bergen overwinterde  Matroozen ,  deeden  zy  korte  dag- 
reizen, te  meer  om  dat  zy  alle  Boerehuizen  moeften  aan- 

doen, echter  niet  om  te  Bedelen  ,  maar  alleenlyk  om 
AalmoefTen  te  verzoeken.  Maar  alzo  de  barmhartigheit 
zo  raar  is  in  een  Franfche  Boer ,  als  de  heufcheit  in  een 
Schaarbeekfchen  Ezel ,  wierden  zy  by  den  groötlleh  hoop 

ver- 
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zadigt  met  een  hartiglyke  vloek,  en  by  de  minfte  be- 
giftigt met  een  Huk  zwart  Brood ,  waar  door  hun  de 

beenen  naileepten  gelyk  als  de  Sprinkhaan  en  in  de  Fa- 
bel ,  welke  in  flee  van  voorraad  op  te  doen  tegens  den 

Winter,  gelyk  de  Mieren,  den  gantfchen  Zomer  had- 
den gezongen  met  de  Krekels. 

Nochtans  bereikten  zy  eindelyk  en  ten  laatfte  het  ver- 
quikkent  's  Gravenhage,  alwaar  den  knegt  waarfchynlyk 
omkeek  naar  een  nieuwe  livery,  en  Bleek  zich  voor  den 
Schilderezel  zette,  omlangs  het  penfeel ,  zyn  Duinkerks 
Kerkerpak,  te  verfchieten ,  tegens  NederlandfcJie  Lig- 
chaams  noodwendigheden.  Korts  daar  aan  trat  den 
Schilder  in  het  Huwelyks  gemeenebeft,  en  gewan  een 
Zoon ,  dien  hy  optrok  in  Sint  Lukas  beroep ,  en  na  my 
is  gezegt,  een  goed  Schilder  is  geworden.  Bleek  onr 
dernam  twee  Jaar  na  zyn  Huwelyk ,  een  tweede  togt 
naar  Engelant,  met  min  gevaar,  en  meer  geluk.  Zyn 
Konfl  bragt  hem  in  achting  by  veele  voornaame  Perfoo- 
nen,  en  na  een  overgroot  getal  welgelykende  Konter* 
fytzels  te  hebben  gefchildert ,  en  het  geene  iet  zeld- 

zaams is  in  een  Schilder,  een  wakkere  Goudbeurs  te 

hebben  overgegaart ,  flak  hy  over  na  's  Gravenhage.  Die 
Sint  Niklaasgift  beviel  zo  wel  aan  zyn  Huisvrouw ,  daü 
hy  haar  zonder  veel  moeite  overreede  ,  om  met  haar 
Man  en  Kind  over  te  ileeken  na  Londen ,  alwaar  hy 

zich  t'  zedert  heeft  opgehouden. Den  Schilder  Bleek  is  echter  zo  nu  als  dan  noch  eens 

wedergekeert  na  Holland,  en  vooral  na  's  Gravenhage  \ 
inzonderheit  in  het  Jaar  duizent  zeven  hondert  zeven- 

tien ,  op  het  verzoek  van  Koenraad  Roepel ,  vermaart 
Bloem-  en  Fruitfchilder.  Die  laatflgemelde  Konftenaar, 

;  die  in  aanzien  is  by  veele  voornaame  Heeren  in  's  Gra~ 
venhage,  deet  zich  Konterfyten  by  Bleek,  welk  Por- 

Kk  2  tret 
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tret  zo  wel  uitviel,  dat  zich  veele  Konftiievenden  dee- 
den  Konterfyten.  Hy  vertrok  vervolgens  na  Londen, 
opgehoopt  met  eere  èn  met  gereede  Penningen,  geen 
van  de  geringfte  gelukzaligheden  des  ondermaanfchen 
weerelds,  na  de  beëedigde  verklaaringen  onzer  hedens- 
daagfche  Vysgeeren. 

PIETER    ROESTRAATEN. 

DE  Schilderkonft  heeft  alommers  zo  veele  konftdee- 
len,  als  de  Rivier  den  Nyl  watervallen,  endeeze 

wonderfpreuk  zal  wel  zo  maklyk  glyden  by  de  Konft- 
kenners,  als  de  Bul  Unigenitus  Vloot  by  de  Janfeniften. 
Hier  valt  ons  een  Schilder  in  de  hand ,  die  een  foort  van 
ftil  leeven  verkoos,  dat  nochtans  het  grootfte  geraas 
veroorzaakte  onder  de  menfchen,  en  om  wiens  bezit  [de 

Zogenaamde  redelyke  Schepfelen  t'  zamen  heulen ,  gelyk 
als  Katten  en  Honden.  Jn  de  leevens  byzonderheden 
van  den  onder-  en  bovenftaande  Konftmaaler,  zal  den 
befcheiden  Leezer  de  oploiïïng  van  dat  raadfel  konnen 
vinden ,  indien  hy  zich  de  moeite  geeft  van  het  langs 
de  wigchelroede  der  leezing  na  te  fpeuren. 

Piet  er  Roeftraaten  is  by  geboorte  een  Haarlemiet ,  die 
in  ftee  van  te  leggen  luifteren  na  de  opkomft  der  Hya- 
cintbloemen ,  de  Schilderkonfl  betrachte ,  die  min  is  on- 

derworpen aan  het  gevaar  der  Veenmollen  en  Aardpie- 
ren.  als  die  voornoemde  Flora's  Lentefchatten.  Zyn 
Meefter  is  ge  weeft  den  beroemde  Frans  Hals>  dien  An- 
thony  van  Dyk  der  Haarlemieten,  die  indien  hy  meer 
•Schildervertreks-  als Herbergsgezint  waare  geweeft,voor 
geene  aaloude  noch  hedendaagfche  Konterfytzelfchil- 
ders  een  reef  in  het  konftzeil  had  behoeven  in  te  binden. 

In 
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In  den. beginne  volgde  Roejlraaien  het  beroep  en  de 
Schilder wyze  zyns  Meefters,  maar  in  het  vervolg  ging 
hy  over  tot  het  ftil  leeven ,  een  by weg  die  minder  on-* 
gegronde  bedillingen  is  onderworpen,  als  het  laftig  be- 

roep van  te  Konterfyten.  Wyl  nu  Engelant  ftaat  be- 
kent voor  het  Luilekkerland  aller  Konften  en  Weten - 

fchappen,  -trok  onze  Konftenaar  derwaarts  met  de  Pa- 
ketboot,  in  ftee  van  met  het  Vaartuig  van  Sint  Rynuk, 
dat  berucht  Veerfchip  der  eerlyke  Bankrotiers  op  Yfïel- 
ftein,  Cuylenburg  en  Vianen.  Den  Ridder  Pieter  Lely, 
was  zodanig  opgenomen  met  een  Schilder y  van  Pieter 
Roeftraaten,  welke  hy  gevalliglyk  zag  in  het  huis  van 
een  Londens  Koopman  >  dat  hy  hem  aanbeval  aan  Karel 
den  Tweede,  Koning  van  Groot  Brittanje,  voor  welke 
Majefteit  hy  onderfcheide  ftil  leevens  heeft  gefchildert. 

Die  Pieter  was  een  uitmuntent  Schilder  in  Goude  en 
Zilvere  Vaazen ,  Koppen  ,  Drinkfchaalen ,  Schulpen , 
Gefteentens  en  Muziekinftrumenten ,  vooral  weergaloos 

in  't  afbeelden  van  Paarlemoeren.  Alle  die  aangenaame 
voorwerpen  wift  hy  een  natuurlyke  glans  en  weerfchein 

by  te  zetten ,  20  dat  7er  by  na  geen  verfchil  is  tulfchen 
die  ItoiFen  ,  en  zyn  Schilderyen.  Den  Oude  en  den 
jonge  Van  Zon  ,  beide  brave  Konftfchilders ,  hebben 
dien  Pieter  wel  nagevolgt  op  die  blinkende  loopbaan, 
doch  nooit  achterhaalt,  veelmin  voorby  konnen  rennen. 
Ook  was  hy  vrolyk  van  inborfl ,  waar  in  hy  zo  groote- 
iyks  verfcheelde  van  zyn  Stadsgenooten ,  als  den  vro- 
lyke  Demokriet  oudtyds  van  den  huylende  Herakliet 
plagt  te  verfcheelen.  En  inderdaad  een  Perfoon  is  over- 

gelukkig die  zich  kan  onttrekken  aan  den  Uyls  inborfl 
van  de  droefgeeftigheit ,  om  zich  geheelyk  over  te  gee- 
ven  aan  de  Paapegaays  koleuren  der  vrolykheit,  als  die 
daar  langs  geniet  blyde  dagen ,  en  gerufte  nachten, 

K  k  3  Een- 
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Eenmaal  zat  Vieter  Roe/iraaten  in  zyn  Thuinhuis  ge- 
neuglyk  tepraaten,  met  zyn  vrient  Jan  Stone,  eender 
befte  Kopieerders  in  Engelant ,  toen  het  gefprek  viel  op 
de  konftige  Konterfytzels  van  Frans  Hals,  zyn  Mees- 

ter en  Stadsgenoot.  Jan  Stone,  die  een  halve  knip  had 
gekreegen  door  de  molenwiek  van  zyn  derde  fles  Grave- 
fche  Wyn,  (want  een  bezoek  tufïchen  Schilders,  is  juift 
geen  Muizen  Maaltyd)  zwoer,  dat  hy  zeer  gaarn  een 
paar  Guinées  wilde  verzien  aan  een  Konterfytzel  van 
Frans  Hals,  leevens  groote,  en  tot  de  voeten  toe  opge- 

maakt. „  Top,  Mr.  Stone,  ik  neem  aan  van  u  datge- 
„  noegen  te  zullen  geeven  op  dit  ogenblik,  (fprak  den 
„  vrolyken  Roe/iraaten)  onder  dien  mids,  dat  wy  op 
3,  morgen  die  Guinées  zullen  omzetten  in  het  George 
,,  Wynhuis  by  Tempelaar ,  en  indien  ik  myn  woord 

„  geen  geftant  doe,  zal  ik  'er  vier  verbeuren".  Dat 
fpel  ging  aan,  en  Roeftraate  ging  in  zyn  Huis,  waar 
uit  hy  aanftonds  te  rug  keerde  in  het  Thuinhuis ,  by  zyn 
Vrouw  verzelt.  „  Daar  hebje  nu  een  Konterfytzel  van 
3>  Frans  Hals,  leevens  groote,  en  tot  de  voeten  toe 

„  opgefchildert ;  (riep  Roe/lraaten')  heb  ik  nu  het  paar 
„  Guinées  gewonnen  ,  of  'er  vier  verlooren  ".  Jan 
Stone  beleei  zyn  verlies ,  want  de  Vrouw  van  F  let  er 
Roejlraaten  was  de  Dochter  van  Frans  Hals ,  gevolglyk 

viel  'er  geen  bedenken,  noch  op  de  groote  noch  op  de 
echtheit  van  dat  weigetroffen  Konterfytzel. 

Hy  overleed  op  het  Jaar  duizent  zes  hondert  zeven- 
en-negentig,  oud  acht -en -veertig  Jaar,  en  legt  be- graaven  in  de  Kerk  van  Konventgarden. 

JAN 
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JAN     SYBRECHT& 

"et  getal  der  Konflfchilders  welke  Antwerpen  heeft uitgeleevert,  is  alommers  zo  ontelbaar  als  de  Ap- 
pelboomen  in  Normandyen,  als  de  Eykels  in  Weftphaa- 

|  len  ,  en  als  Wagcholderbeyen  in  Duitfchlant ;  doch  van 
I  meer  aanzien,   en  maar  alleenlyk  by  vergelykenis  van 
de  meenigte  gefprdoken. 

Jan  Sybr echts  kwam  voor  de  eerflemaal  opkyken  in 
Antwerpen,  geleegen  aan  de  Schelde,  in  het  Jaar  dui- 

fcent zes  hondert  vier -en -zeventig,  alwaar  hy  by  zyn 
Vader  wiert  onderweezen  in  de  Schilderkonft.  Hy  is 
een  braaf  Landfchapfchilder  geweeft: ,  waar  in  hy  op  het 
voorbeelt  van  Glaude  Lorain  de  natuur  opvolgde ,  die 
milde  wegwyfter  van  alle  loflyke  Konflen  en  Weten- 
fchappen.  Die  leergierige  Jongeling  betoonde  zich  zo 
gehoorzaam  aan  het  voorfchrift  van  de  natuur,  dat  hy 
in  zyn  lente jaaren  den  Rynflroom  bevoer,  om  de  daar 
om  ftreeks  weergalooze  gezigten  na  te  teikenen  en  te 

,  koloreeren  met  waterverwen ,  welke  papiere  Konft- 
I  fchatten  al  ommers  zo  zeer ,  ja  noch  meer  werden 
opgezogt ,  als  zyn  met  olieverf  Gefchilderde  Land- 
fchappen. 

Den  Hartog  van  Buckingham,  nam  zyn  te  rugreis  als 
Afgezant  aan  het  Hof  van  Vrankryk  over  Antwerpen ,  en 
zag  aldaar  eenige  van  Sybrechts  Konfltafereelen,  -welke 
hem  zo  uitdermaate  bevielen,  dat  hy  befloot  Engelant 
te  verryken  met  dien  braven  Penfeelkampioen.  Om 
dien  Schilder  te  fpoediger  over  te  haaien  tot  zyn  oog- 

merk ,  bood  hem  den  Hartog  zyn  Paleis  tot  Huisves- 

ting 
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ting  aan,  en  de  Tafel  van  zyn  Edelluiden,  tot  zyn  On 
dinaris,  benevens  het  karaktervan  Hoffchilder,  by  een 

aanzienlyk  Jaargelt  verzelt.  D'lq  vierkante  Muts  van voortreffelyde  aanbiedingen,  wiert  by  Sjbrechts  aan- 
vaart en  opgezet;  hy  nam  behoorlyk  affcheid  van  zyn 

Sinjooriaale  Vrienden  en  Penfeelgenooten ;  en  hy  ver- 
belde dien  Hartoglyken  Schutsheer  tot  in  de  Hoofdftad 

van  Engelant.  Een  groot  getal  fchoone  en  konftige 
Landfchappen ,  heeft  hy  géduurende  drie  ofte  vier  Jaa- 
ren  gefchildert  voor  den  Hartog  van  Buckingham ,  wel- 

ke toen  ter  tyd  waaren  te  zien  in  Cliveden  Huis,  een 

van  's  Hartogs  Paleizen.  In  het  bloeienfte  van  zyn  op- 
komft  Hak  Sjbrechts  een  ftok  in  het  wiel  van  zyn  For- 
tuyn ;  den  Schilder  wiert  de  weelde  wars ;  zei  de  Huur 
op  aan  het  geluk ,  en  aan  het  landleeven ;  en  ging  de 
Lukgodes  opzoeken  in  Londen,  die  hy  zo  trouwlooslyk 
begaf  in  de  ruime  landlucht  van  Britlands  graazige  wei- 

den, heuvels  en  dalen. 
Het  is  by  fommigen  gemeen  alle  ongefladigheit  te 

doemen,  ja  zelfs  die  geenenmet  vingers  na  te  wyzen, 
welke  maar  fchynen  te  wankelen ,  wyl  zy  te  zelver  tyd 
na  een  glimp  van  reden  rufteloos  omzien  om  te  kon- 
nen  veranderen ,  quanfuys  met  fatfoen ,  ja  het  gebeurt 
niet  dan  te  veelmaals,  dat  de  beftendigfte  vriendfchap, 
en  het  alderilrikfte  vertrouwen  ,  ongevoeliglyk  verflap- 
pen.  Als  den  menfch  een  Antwerps  krakkeel  opzoekt, 
of  noch  zo  ongegront,  fchynt  hy  verftoort  in  ernft, 
daar  hy  te  zelver  tyd  zyn  gevangenis  fticht,  in  hoop 
van  een  gewaande  vryheit. 

In  den  beginne  had  Jan  Sybrechts  het  louter  drok 
in  Londen  ;  den  Adel  en  den  Koopman .  fcheenen  hem 
te  achten  en  op  te  zoeken ;  maar  lieten  hem  ten  laatfte 

gty- 
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glyden ,  ronder  eens  na  dien  Antwerpfchen  heilig  te  taa- 
ien. De  dood  greep  die  gelegenheit  by  de  maanen, 

want  dien  Ouden  Menfchen  VhTcher  paft  fneedig  op  zyn 
gety.  Die  Scherminkel  verborg  zich  in  een  flok-ouden 
Olmboom,  dat  zinnebeelt  der  Jaaren,  en  trof  dien  Te- 

kenaar zo  wis  onder  het  Konterfyten  van  deszelfs  Ham, 
dat  de  potlootspen  de  vuift  begaf,   en  hy  reeds  zich  be- 

I  vont  te  zyn  gefcheept  in  Karons  Platgeboomde  Pont , 
zonder  eens  te  hebben  gevoelt  dat  hy  was  overleeden. 

;  Hy  flierf  in  zyn  drie  -  en -zeventigfte  Jaar,  en  wiert  ter 
aarde  beftelt  in  Sint  James  Kerk ,  alwaar  wy  van  hem 
zullen  fcheiden. 

NIKOLAAS   HILLIART, 

Hier  verfchynt  een  Konftenaar  op  het  Tonneel  onzer 
Konftfchilders ,  die  op  dit  halfrond  verfcheen  met 

een  trits  van  Konften.  Die  een  Schilder  is  geweeft  van 
j  Vorftelyke  Perfoonaadgien,  en  een  Vorft  der  Schilders. 
Om  den  Leezer  niet  vorder  op  te  houden  met  een  inlei- 

ding, zullen  wy  de  gordyn  van  zyn  leevensbedryf  op- 
fchuiven. 

Mkolaas  Hilliart  is  afkomflig  van  een  Hoogduitfch 
Geflacht,  wiens  Voorouders  in  hun  jeugd  zich  hadden 
met  der  woon  neergezet  in  Londen ,  en  aldaar  gelyk  als 

:  men  doorgaans  zegt ,  is  hy  gewonnen  en  gebooren.  Hy 
klom  op  trapsgewyze,  (dat  verfcheelt  grootelyks  van 
eensklaps  te  daalen )  want  na  veele  Standsperfoonen  te 
hebben  gekonterfyt,  drong  zyn  verdiende  door  tot  aan 

!Elizabeth,  Koningin  van  Groot  Brittanje  ,  welke  be- 
roemde Princes  h  aar  e  ongemeene  bevalligheden  toe  ver- 

trouwde aan  WlicirU  onfeilbaar  konftpenfeel.  Meer- 
Vierde  deel.  LI  maals 



2Ö(J    de     SCHILDERKUNST 

maals  heeft  die  Vorftin  voor  dien  overvlieger  gezeeten, 
en  is  nooic  opgeftaan  uit  haaren  ftoel ,  als  met  genoegen 
over  de  natuurlyke  gelykenis  van  haar  Konterfytzel, 
Maar  een  enkelt  Konterfytzel  verheerlykt  voor  eeuwig 
dien  Konflenaar ,  namelyk  het  Portret  van  Elizabeth  lee- 
vens  grootte,  tot  de  voeten  toe  verheelt,  en  op  haaren 
Throon  geplaatft  in  vollen  luifter. 

Noch  Konterfyte  Nikolaas  Hilliart ,  de  fchoone  en  te 
gelyk  rampzalige  Maria,  Koningin  van  Schotlant,  wel- 

ke Princes  toen  ter  tyd  naauwelyks  haar  achtiende  Jaar 
had  bereikt.  Die  Princes  was  gekonterfyt  in  miniatuur,1 
welk  Portret  thans  beruft  inVrankryk,  volgens  het  voor- 
geeven  der  Engelfchen,  In  het  Jaar  duizent  zeven  hon- 
dert  zes ,  waaren  'er  noch  twee  Konterfytzels  van  dien 
Hilliart  te  zien  in  Londen  ,  toen  ter  tyd  in  het  bezit 
van  den  Heer  Simon  Fanshare ,  Schildknaap ,  in  wiens 
konftlievend  Geflacht ,  zy  waarfchynlyk  zullen  verbly- 
yen.  Die  beide  Konterfytzels  wierden  by  de  Konflken- 
ners,  ja  zelfs  by  de  Konterfytzelfchilders  op  Vyftig  Gui* 
nées  ieder  gefchat ,  alhoewel  zy  te  naauwernood ,  de 
groote  hadden  van  een  Engelfche  Kroon.  Het  eene  is 
het  Portret  van  Nikolaas  Hilliart ,  omringt  met  dit  on-^ 
derft  aan  de  fchrift  in  Latynfche  Letters,  by  ons  in  't  Ne- derduitfch  vertaalt. 

(#)  Nikolaas  Hilliart,  Goudfmit,  Beeldhouwer,  en 
vermaart  Miniatuurfchilder,  van  de  Doorluchte  Konin* 
gin  Elizabeth,  op  het  Jaar  duizent  vyf  hondert  zeven- 

en zeventig,  zyn  ouderdoms  dertig  Jaar. 
Het  tweede  is  het  Konterfytzel  zyns  Vaders,  bene- 

vens dit  omfchrift  in  Goude  Latynfche  letters. 

(*)  Rt-  . 
.  (*)  Nicolans  Hilliardus  Aurifaber ,  Sculptor ,  &  celeiris  Illuminator 
SfreniJfinM  Éegina  Eliiabethce  s  Anno  1577.  jÈtdtis  fuce  30. 
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(#)  Richart  Hilliart ,  eertyds  Opperfchout  van  de 
Stad  en  van  het  Graaffchap  van  Exeter,  op  het  Jaar  dui- 
zent  vyf  hondert  feftig,  zyns  ouderdoms  acht-en-vyftig, 
en  in  het  Jaar  des  Heeren  duizent  vyf  hondert  zevenen- 
zeventig. 

Deeze  twee  Konterfytzels  in  Miniatuur,  zyn  zo  voor- 
trefFelyk  getekent,  zo  natuurlyk  gekoloreert  ,   zo  flout 

i  behandelt ,   en  de  hoofdhaairen  benevens  de  baarden , 
;  zo  verwonderlyk  gelyk  aan  de  natuur,  dat  de  aanfchou- 
I  wers  geen  verfchil  konnen  zien  >  tuffchen  het  gefchilder- 
;  de  en  het  leeven.    Schoon  nu  dat  paar  Konftjuweelen 
alleen  voldoende  is  om  het  geheugen  des  grooten  Kon- 
ftenaars,  by  den  Naneef  te  vereeuwigen,  kan  ik  niet  na- 
laaten  'er  een  aardige  gedachte  van  den  Dichter  Donne 
by  te  voegen,  in  zyn  Gezang,  genaamt  den  Storm; 

I  by  ons  vertaalt. 

(t)  ~ — —   —Een  band,  een  oogenlicht, 
By  Hilliart  afgebeelt,  is  waard  eengantfib  Ge/licht. 

Ontrent  wat  tyd  die  Konflftar  verfchoot ,  kan  ik  niet 
navertellen,  ook  ie  dien  aangaande  niet  veel  verbeurt, 
ten  zy  dees  of  geen  het  anders  kwam  te  begrypen. 

(*)  Richardus  Hilliardus  quondam  Vice •  Comes  Cimtatis.&  Comitatus 
ExonicB,  Anno  1560,  JEtatis  fuce  jg.    Annoque  Domini  1577. 

(t)   '   A Hand,  an  Eye* 
By  Hilliard  drawn,  is  wortb  a  Hijiory. 

LI  2  WEN- 
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WENCESLAUS  HOLLAR. 

De  natuur  wiert  de  Wysgeeren  gegeeven ,  gelyk  aan- 
eenig  duider  en  verwart  Raadzel ,  waar  op  ieder 

een  fleutel  toepaft  na  zyn  beft  begrip,  en  daar  uit  2yn 

opftel  fchikt,  het  welk  fomtyds  'er  zo  veel  na  gelykt, 
als  een  Kafuarus  het  Konterfytzel  is  van  een  Rietmos. 
Het  is  wel  waar ,  dat  een  Wysgeer ,  die  by  zyn  grond- 
beginfels  de  voornaamfte  zwaarigheden  oplofi: ,  reden 

heeft  van  zich  deswegens  te  beroemen ;  maar  dat  is  't  ook 
al ,  want  aan  de  wiskunde  durft  by  niet  tornen ,  zonder 
welke  proef  op  de  fom,  alle  vooronderftellingen  ^Gen 
haairbreedte  komen  te  verfcheelen  van  glimpige  giiïin- 

gen. Altoos  komt  'er  een  ïzeker  iets  van  'smenfchen  ge- 
moeds  geftalte ,  luym ,  of  hoe  en  wat  men  het  ook  wil 
doopen ,  in  alle  zyne  verrichtingen ,  en  uit  dat  grond- 
beginfel  ontftaat  die  groote  verfcheidenheit  der  behande- 

lingen aller  Teikenaars ,  Schilders,  Beeldhouwers,  Gra- 
veerders, &c.  Nooit  wert  de  natuur  zo  verre  t'onder- 

gebragt,  of  zy  behoud  een  zeker  recht  over  onze  bedry- 
ven ,  als  wy  ons  aanmaatigen  over  haare  beweegingen. 

WenceJJaus  Hollar,  was  een  gebooren  Edelman ,  d'iQ zich  op  deet  in  Praag ,  de  Hoofdftad  van  Boheemen ,  op 
het  Jaar  duizent  zes  hondert  zeven.  Hy  deet  by  tyds 
zien ,  dat  de  natuur  zich  zo  min  laet  betoomen  als  het 

Quikzilver,  en  hy  doorbladerde  met  meer  luft  de  konft- 
prenten  van  Albert  Durer ,  als  de  lyfterftrikken  van  Bal- 

dus, of  fchoon  zyn  Vader  hem  aan  de  Rechtsgeleerd  heit  > 
en  niet  aan  de  etsnaalt  had  toegefchikt. 

(*)  Schoon 
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(*■)  Schoon  Mopfus  met  de  vork  poogt  de  natuur  te 
keeren, 

Het  Zoontje  wraakt  de  ploeg,  en  voegt  zich  by  de 
Heeren. 

Hoïïar  gaf  zich  met  hart  en  ziel  over  aan  de  Minia- 
tuurkonft  en  aan  de  Etsnaalt,  hoe  zeer  zyn  Vader  hem 
ook  de  Rechtsgeleerdheit  of  de  Wapens  kwam  voor  te 
preeken ,  weshalve  den  oude  Heer  hem  ten  laatile  liet 
geworden. 
Hy  verliet  Praag  in  het  Jaar  duizent  zes  hondert  ze- 

ven-en-twintig ,  en  doorreisde  de  voornaamfte  Steden 
van  Duitfchlant,  tot  hy  belande  in  Keulen  aan  den 
Rhyn,  getytelt  de  Heilige  Stad,  wegens  het  bezit  van 
haare  Heilige  overbly  fzels  ,  waar  onder  voornaamelyk 
uitmunten  de  Hoofden  der  drie  Koningen ,  Gafpar , 
Melchior  en  Balthafar,  benevens  Sinte  Urfula  met  Jiaar 
elf  duizent  Maagden.  In  die  Stad  wiert  Hol/ar  bekent 
met  den  Graaf  van  Arondel ,  die  beruchte  en  Adelyke 
Schutsheer  aller  Konden,  die  zich  aldaar  bevont  als  Af- 

gezant van  den  Koning  van  Groot  Brittanje,  aan  het 
Hof  van  Weenen,  en  met  wien  hy  overftak  naar  Enge- 
lant. 

Die  uitmuntende  Konftenaar  hield  zich  veele  Jaaren 
op  in  die  luchtftreek,  zo  in  Londen,  als  ten  platte  lan- 

de ,  en  Teikende  een  onnoemelyk  getal  van  Kerken , 
Kafteelen,  Perfoonen ,  Gezigten ,  Puinhoopen,  Land- 
fchappen,  en  meer  andere  Voorwerpen.  Alle  welke 

Konflteikeningen  in  't  vervolg  by  hem  wierden  Ge-ettë, 
en  altoos  in  waarde  zullen  verblyven  by  de  waare  Lief- 

hebbers der  Papierkonfl,  als  hebbende  reeds  verduurt 
den  toets  der  eeuwen.  He& 

(*)  Naturam  txpellas  furea ,  twmen  usque  reenwet 
li  s 
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Het  gebeurde  eenmaal ,  dat  hy  zich  bevont  ten  huyfce 
van  een  Engelfche  Lord,  wiens  Kafteel  hy  uitteikende 
ten  platte  lande,  of  wel  dien  Edeling  niet  grootelyks 
fcheen  vooringenomen ,  met  de  weezendlyke  waarde  der 
Konden  en  Wetenfchappen.  Op  een  tyd  dat  Milord 
een  hartigen  Beker  had  geftort  met  fommige  Land-Ede- 
lingen ,  viel  hy  Hollar  aan  boord ,  en  vroeg  hem  fchimps* 
gewyze,  hoe  het  toch  bykwam,  dat  hy  zynde  een  ge- 
booren  Edelman,  zich  vernederde  tot  de  Tekenkonfl  en 
de  Etsnaaldt.  „  Ik  volg  daar  in  het  voorfchrift  van  de 
„  natuur ,  gelyk  als  uw  Lordfchap  het  vermaak  van  de 
„  Jagt  en  van  de  Fles  navolgt,  (antwoorde  Hollar) 
„  want  alle  uw  loflyke  Voorouders  zyn  Krygshelden 
3,  geweeft,  en  Milord  fleekt  den  degen  in  het  riet,  en 
„  verkiefl  het  onwerkelyk   en  onaanmerkelyk  landlee- 

ven  ". 
Zyn  grootfle  uitmuntenheit  beftont  in  de  Etsnaalt,  en 

alzo  's  Konflenaars  Prenten  die  waarheit  onwederfpree- 
kelyk  bepleiten ,  zal  ik  dien  aangaande  flilzwygen.  Op 
het  laatfte  geraakte  Wencejlaus  Hollar  aan  het  Hof  van 
den  Hartog  van  York ;  doch  op  het  uitbarften  der  In- 
landfche  Oorlogen,  vertrok  hy  zich  naar  Antwerpen, 
in  welke  Stad  hy  is  overleeden,  en  legt  begraaven. 

WILLEM  de  KEYZER, 

Indien  die  Keyzer  zich  niet  had  opgehouden  in  Enge- 
lant ,  en  vooral  in  Londen ,  zou  myn  pen  hem  heb- 
ben over 't  hoofd  gezien  ongemerkt;  doch  wyl  ik  eeni- 

ge  zyner  Schilderyen  aldaar  heb  ontmoet,  zal  ik  hem 
een  ftoel  van  eere  geeven  in  dit  Papiere  Konltkabinet 
der  oude  en  hedendaagfche  Konflfchilders. 

Hy 
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Hy  is  een  Nederlander  geweeft,  maar  in.  wat  Jaar  of 
in  welke  Stad  hy  is  gebooren,  kan  ik  maklyk  verzinnen, 
doch  moeielyk  bewyzen.  Zyn  Konft  beilont  in  het 
Schilderen  van  Landibhappen 3  viervoetige  Dieren,  Vo- 

gels ,  Gebouwen ,  Puinhoopen ,  Bloemen  en  Kruiden. 
De  behandeling  zyner  Landfchappen  is  zuiver  en  uitvoe- 

rig, op  de  wyze  van  Adam  Esheymer  gêfchoeit,  echter 
minder  in  kracht  en  in  geeft.  Zo  hier  als  daar  werden 

noch  eenige  van'i  Keizers  Bloemftukken  gezien  in  Enge- 
lant,  onder  anderen  heb  ik  een  klein  Bloemtafereel  ont- 

moet te  Badmington ,  een  Paleys  van  den  Hartog  van 
Beaufort,  doch  dien  aangaande  viel  niet  zonderling  te 
roemen.  De  Bloemen  waaren  tamelyk  net  behandelt? 
doch  vry  fcherp,  eenigzins  ftyf,  en  de  fchikking  niet 
behoorlyk  waargenomen, 
-  De  dood  die  zo  mm  de  Keizers  uitzondert  als  de  Boe- 

ren ,  knipte  hem  af  ontrent  het  Jaar  duizent  zes  hon* 
dert  en  in  de  zeventig,  hy  legt  in  Londen  begraaven. 

PIETER  LELY,  Ridder. 

Dat  'er  geen  regel  is  zonder  uitzondering,  bewyft  het voorbeelt  van  den  bovenftaanden  Konftfchilder, 
die  niet  tegenftaande  hy  een  Weftphalinger  is  geweeft 
by  geboorte,  nochtans  ten  opzigte  van  zyn  konftgeeft, 

'en  een  befchaafde  leevenswyze,  geen  Franfchman  noch Brit  behoeft  toe  te  geeven.  De  Schilderkonft-lievende 
Lampfonius ,  zong  weleer  ten  opzigte  van  den  vermaar- 

den Plaatfnyder  en  Schilder  Afdegraaf(*)>  „  geen  on- 
„  befchouwen  Weftphalinger  is  dezen  Aldegraaf" ;  en 

dat 

(*)  ïPeJlpbalm  incultus  non  dldegravius  Mc  eftt 
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dat  loffchrift  is  niet  min  toepafTelyk  op  onsen  weereld- 
beroemden  Konterfyter.  Zyn  opvolger  Godefried  Knel* 
Ier i  Ridder,  geboortig  van  Lubek,  en  zoon  van  een 
Doodgraa ver  aldaar,  wiert  mee  niet  gezoogt  noch  ge- 
fpeent  by  de  negen  Zanggodinnen.  Ja  den  weergaloze 
Anthony  van  Lyk,  Ridder,  een  Antwerps  wicht,  wel- 

ke Stad  insgelyks  voor  geen  Hoogefchool  van  Adelyke 
Zeeden  ftaat  berucht,  munte nochtans  uit  onder  de  Brit- 

ten ,  beide  in  Konfl  en  in  hoflyke  manieren. 
Indienden  grondregel  doorgaat,  dat  de  befchaaftheit 

is  te  leeren  by  de  Vrouwen ,  wie  heeft  dan  een  ge- 
wenfchter  gelegendheit  als  een  Konterfy tzelfchilder ,  die 
niet  alleenlyk  moet  Papegaaien  met  gemeene  Juffers, 
maar  zelfs  PrincefTen,  Hartoginnen,  Gravinnen  en  an* 
dere  groote  Dames  hoort  fpreeken,  en  met  die  aardfche 
GodefFen  vermag  te  kouten,  onder  het  Konterfy  ten  van 
derzelver  bekoorlykheden. 

Zekerlyk  fchuilt  'er  een  zeker  aangenaam  iets,  un  eer* 
tain  je  ne  fcai  quoï  i  eenzeker,  raad  eens  wat,  in  het 
onderhoud  van  een  te  gelyk  fchoone ,  adelyke  en  welge- 

manierde Juffer,  na  rik  yoortyds  wel  eens  heb  gehoort, 
en  namaals  dikwyls  heb  ondervonden.  Geen  menfeh 
kan  dat  zeker. iets  bepaalen,  en  echter  is  een  ieder  ge- 

voelig als  hy  het  komt  te  ontmoeten,  en  bedroeft  wan- 
neer hy  het  moet  derven. 

Dus  verre  ten  voordeele  der  beïchaafdheit ,  en  nu  een 
woord  vyf  zes  wegens  de  leevensby zonderheden  van  Sir 
Pief  er,  welke  wy  reeds  hebben  verhandelt  in  ons  twee- 

de deel  van  Nederlands  Konflfchildérs  en  Konftfchilde- 

reffen.  't  Is  waar,  maar  gelyk  als  de  Engelfchen  door- 
gaans te  markt  komen  met  nieuwe  denkbeelden ,  op  die 

wyze  kom  ik  ten  tonneel  met  verfche  gedenkfehriften , 
gedachtig  aan  ons  vQorig  gezeg;  hoe  ouder,  hoe  wyzer. Pieter 

I    6 



Piêïër  Lely,  een  inboor'eling  van  Zoeft,  een  Stad  in 
Weftphalen  £  is  gèfprooten  uit  een  oud  Adelyk  Geflacht  * 
als  blykt  uit  een  lange  geflachtrekening,  welke  my  is 
aangetoont  by^  zeker  Heer,  een  Weftphaals  Krygsover* 

tëe ,  gelyk  als  ik  öififtandigïyk  kan  aantoonen.  £)ie'  Jon- 
geling -was  ftil  en  leerzaam  van  inborft,  weshalve  zyn 

Vader*  die  Kapitein  en  Majoor  titulair  was,  hem  in- 
volgde in  zyn  keus  van  de  Schilderkonft ,  en  bedelde  by 

den  Konftfchilder  Piet  er  Grebber,  tot  Haarlem ,  by  wien 
hy  verbleef  eenige  jaaren. 

Pietef Lely  had  paszyrï  vier-en-twintigfte  Meyriiaand 
bereikt-,  zyndé  gebooren  in  het  Jaar  duizent  zes  liondert 
zeventien ,  toen  hy  befloot  Engelant  te  gaan  bezoeken , 
welke  reis  hy  ondernam  op  het  Jaar  duizent  zes  hondert 

één  ên  veertig ,  en  t'zedert  geen  reden  heeft  gehad, 
5rich  dien  togt  te  beklaagen.  Op  zyn  overkomft  in  Lon- 

den, volgde  Lely  zyn  natuurlyke  neiging,  en  fchilder- 
de  Landfchappen,  geftoffeert  met  kleine  Beelden,  als 
mede  eenige  Gezelfchappen  van  Heeren  en  Juffrouwen , 
benevens  kleine  Hiftorieftukken ,  welke  greetiglyk  waa- 

ien 'gewilt  by  de  Engelfche  en  by  de  uitheemfche  Lief- 
hebbers. 'Doch  ziende  dat  het  Konterfyten  boven  dreef, 

begaf  zich  Lely  tot  die  oefFening,  welk  beroep  zo  geluk- 
kiglyk  Haagde,  dat  hy  binnen  't  kort  de  loef  won  van 

al  zyn  t'yd-  en  konftgenooten. Dat  de  winluft  de  reisluft  ftremt ,  bekende  óiq  Konfte- 
naar  naderhant  open.tlyk,  Wyl  hy  al  voorens  meermaals 
maatregels  had  genomen ,  om  zyn  leer- o  effen  ingen  te 
voltooijen  in  Itaïien ,  en  vooral  te  Romen  en  in  Vene- 

tien. Maar  de  groote  bezigheden  van  Konterfytzel- 
fchilderen  wikkelden  hem  geftadiglyk  in ,  zynde  heteenê 
Konterfytzel  pas  voltooit ,  of  zyn  huis  wiert  afgeloopen 
om  het  daar  aan  volgende,  des  hy  befloot  zich  voor  goed 
Vierde  deel.  M  m  ter 
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ter  neer  te  ftellen  in  Londen.  Om  nochtans  zyn  luft 
eenigermaate  te  voldoen ,  verzamelde  hy  van  tyd  tot  tyd 
van  de  alderbefte  Italiaanen,  zoKonftftukken,  en  aloude 
Stokbeelden ,  als  Teekeningen  en  Prenten. .  Ook  ver? 
mogt  hy  zich  te  beroemen ,  dat  geen  Lord  noch  Ryks- 
raad  in  geheel  Engelant  hem  daar  in  kon  evenaaren, 
vooral  toen  hy  het  grootfte  en  waardigfte  deel  van  de 
verzameling  des  Graaft  van  Arondel  had  gekogt  van 
deszelfs  Erfgenaamen.  Na  zyn  overlyden  wierden  die 
Konftjuweelen  tot  zodaanige  buitenfpoorige  pryzen  ver- 

hoogt ,  dat  fommige  Teekeningen  zyn  verkogt  gewor- 
den tot  hondert  Guinées  het  Huk,  te  meer  dewyl  die  al- 
len met  P.  L.  waaren  gemerkt. 

Het  byzonder  voordeel  dat  die  beroemde  Konterfyter 
trok ,  uit  zyn  uitheemfche  konftfchatten ,  vertoont  zich 
genoegzaam  in  zyn  byzonderen  Schilderftyl,  welke  hy 
zich  verkreeg  door  den  dagelykfchen  omgang  met  die 
doode  Leermeefters.  Ik  zeg,  zulks  bleek  oogfchynlyk 
in  zyn  wifle  Teekenkonften ,  in  zyn  overfchoon  Kolo- 

riet, maar  vooral,  in  den  bevalligen  zwier  van  zyn 
hoofden  ,  in  de  aangenaame  verfcheidenheit  van  zyn 
beelden  ,  en  in  de  keurlyke  en  lofTe  plooien  zyner  dra* 
peryen.  Daar  in  ging  hy  te  boven  alle  de  Konterfyters 
van  zyn  eeuw,  en  hy  zal  een  altoos  duurent  voorbeelt 
blyven  aan  de  hedendaagfclie  en  aan  de  toekomende 
Konterfytzelfchilders.  Maar  niet  tegenftaande  die  goe- 

de hoedanigheden,  zeggen  de  fuper  fyne  bedillers,  dat 
hy  een  quynent  zweemfel  gaf  aan  alle  zyn  tronien,  en 
zyn  perfoonaadgien  zonder  onderfcheid  verbeelde  met 
lange  oogen ,  en  een  flaaperige  aangenaamheit  hem  ey- 
gen.  Om  welke  reden  zy  zeiden,  dat  hy  een  zeekere 
manier  ofte  wy ze  volgde ,  en  ook  al  te  veel  groen  bragt 
in  *yn  koloriet,  welke  gewoonte  hem  waarfchynlyk  van 

het 
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Landfchapfchil  deren  was  overgebleeven.  Ontrent  dat 

laatfte  kwamen  zy  juift  niet  geheel'yk  den  bal  mis  te liaan,  alhoewel  hy  daar  in  by  veele  Konftfchüders  Ik 
nagevolgt,  welke  wy  om  ons  geen  wespen  op  den  hals 
te  haaien,  niet  zullen  by  naam  en  toenaam  opleezen. 
Nochtans  die  laatft  aangeraakte  feil,  (indien  liet  «en 
feil  mag  worden  gedoopt)  veranderde  hy  op  zyn  laat- 

fte jaaren. 
Doch  wat  het  ook  zy  waar  mee  de  feilenharkers  hem 

komen  te  belaften,  echter  konnen  zy  's  Mans  geheugen 
niet  betwiften ,  dat  zyn  Konterfytzels  hooglyk  wierden 
gefchat  by  zyn  leeven ,  en  noch  meer  zyn  in  prys  gede- 

gen na  zyn  overlyden.  Ik  zeg ,  zyn  Konterfytzels 
wierden  gelykelyk  hoog  gewaardeert  en  niet  min  benyd 
by  zyn  leeven,  want  geduurende  een  zeker  tyd  beftek 
overtrof  Engelant  in  volmaakte  perfbonen  alle  landen 
en  volken ,  gelyk  als  de  fchoonheden  van  die  eeuw ,  by 
Zyn  konflryke  hand  gekonterfyt,  noch  op  heden  konnen 
aantoonen.  Meeftentyds  fchilderde  hy  zelf  de  Land- 
fchappen  van  zyn  Konterfy tzel  -  tafereelen ,  op  een  ge- 

heel verfchillige  wyze  van  alle  andere  Schilders,  en  be- 
ter dan  zyn  Nazaat  Godefried  Kneller^  welke  wonder- 

fpreuk  geene  Konftkenners  van  het  echtebed  ooit  zullen 
tegenfpreeken.  Zyn  Crayon -teekeningen  zyn  noch  he- 

dendaags niet  min  dierbaar,  als  zyn  gefchilderde  Kon- 
terfytzels, te  meer  dewyl  die  Krayon- konterfytzels  ey- 

genhandiglyk  zyn  getekent  by  P.  Lely,   zonder  hulp 
van  eenige  andere  Konftfchiiders. 

Philip  Graaf  van  Pembroke ,   toen  ter  tyd  Lord  Ka- 
merling, prees  Pieter  Lel  f  aan  Karel  den  Eerfte,  Ko- 

:  -Hing  van  Grootbrittanje   aan  ,  wiens  Konterfytzel  hy 
fchilderde  toen  die  Majeftek  gevangen  zat  te  Hampton- 
Court.    De  Koning  die  zeer  fpraakzaam  was,   en  een 

M  m  2  te- 
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tegenwoordigheid  des  geefts  behield  in  't  midden  zyner 
rampen  en  wederwaardigheden ,  vroeg  dien  Hofiyken 
Konterfyter,  wat  hem  docht  van  die  verwarde  tyden. 
3,  Sire  (antwoordeZ?/)0  een  vyant  die  willig  is  in  zyn 
5,  haat,  ontbreekt  het  nooit  aan  reden  tot  verfchooning 
„  zyner  bedryven,  Het  gedrag  van  Cromwel  is  gelyk 
3,  aan  een  wys  bèftie.r ,  langdradig  in  iets  te  befluiten 
33  van  gewigt ,  doch  in  de  uitvoering  20  fchielyk  als 
„  een  blixemflits  ".  De  Koning  keerde  zyn  hoofd 
na  den  Graaf  van  Pembroke,  en  fprak  eenigzins  ontzet, 

3,  Milord,  die  Man  weet  meer  als  te  Konterfyten . 'V 
De  Ridder  Lely  had  een  byzonder  talent  om  de  Da- 

mes te  onderhouden  met  Hoflyke  Discoerfen  onder  het 
Konterfyten,  en  alhoewel  hy  bywylen  die  fchoone  Kun- 

ne niet  fpaarde ,  echter  wifl  hy  het  fcherp  van  zyn  tong- 
lancet altoos  te  verzachten ,  door  gehoonigde  woor: 

den. 

Milady  Howard,  een  van  de  aldergrootfte  fchoon^ 
heden  van  die  eeuw,  en  by  een  Franfch  Dichter  ge- 
naamt ,  eea  lieflyk  vergift,  wiert  by  Sir  Pieter  Lely 
gekonterfyt.  „  Myn  Heer  Pieter,  (fprak  dat  fchoon- 
33  heids  wonder)  ziet  liever  de  gelykenis  over  't  hoofd, 
„  dan  een  zeeker  iets  fchoonheid  genaamt.  Ik  weet 

wel  dat  de  lelyke  Juffers  de  fchoonheit  verachten; 
maar  daar  in  zyn  zy  gelyk  aan  de  Wysgeeren  en  aan 
de  Dichters,  welke  Snoeshaanen  de  rykdommen  laa- 
ken,  dewyl  zy  die  niet  konnen  bereiken  ".  Sir  Pie- 
ter iïQ  gelettert  was  in  de  neigingen  der  Vrouwen,  en 

vooral  in  de  zucht  voor  de  fchoonheid  van  die  Lady, 
antwoorde  aardiglyk.  „  Ja  Milady ,  myn  penfeel  is 
„  uw  dienaar,  wyl  ik  weet  dat  een  fchoone  Dame  meer 
„  is  bezorgt  voor  de  bewaaring  van  haar  fchoonheit, 
„  als  voor  de  behoudenis  vanhaar  Minnaars,  en  dat  zy 

„  min 
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,,  min  federheit  betuigt 'voor  een  reeds  overwonnen 
„  hart,  als  zy  wel  bot  viert,  aan  haar  glorie  in  het  uit- 
„  breiden. van  haar  veroveringen.  Daar  in  hebben  de 
„  Dames  gelyk,  (wederfprak,  Milady  Howard,  wyl  zy 
„  wift  waar  op  Sir  Piet  er  doelde)  wyl  het  wel  zo  wis 
55  is  het  beminde  te*  verliezen,  dan  het  geene.  waarom 
55  de  Dames  werden  bemint  te  derven  '\ 

Onder  de  Regeering  van  Karel  den  Tweede,  wiert 
Piet  er  Lely  tot  den  Ridderftant  verheeven  by  dien 
Vorfl,  als  ook  tot  Hofichilder  verheerlykt  ,f.  zo  wegens 

zyn  ongemeene  Konft  ,  al*s  Hotlyke  manieren ,  want 
het  wiert  nooit  beflifh  of  hy  beter  Schilder  was,  of  Ho- 

veling. Gelyk  als  nu  de  Hovelingen  zich  fchikken  na 

'slConings  voorbeelt,  gewon  hy  de  achting  van  alle  de 
Engelfche  Grooten ,  en  zynde  verheft  geworden  op  ze- 
kere  fchoone  Dame  onder  het  Konterfyten ,  verwiffelde 
hy  voor  een  tyd  Sint  Lukas  konftpenfeel,  tegens  Ovi- 
dius  minnekonfl ,  tot  hy  die  Liefdeburgt  had  verovert 
langs  de  bemiddeling  des  Huwelyks.  De  groote  goe- 

deren, benevens  het  Gedacht  van  Sir  Piet  er  Lely  5  zyn 
overgebleven  te  Cue  in  het  Graafichap  van  Surrey,  een 
plaats  werwaards  hy  zich  dikmaals  vertrok  in  het  laatfte 
zyns  leevens. 

Die  groote  Konftenaar  overleed  aan  een  Beroerdheit 

in  Londen,  ten  deele  zo  'er  wert  gezegt,  veroorzaakt 
door  den  öpgaanden  naam  van  Godefried  Knetter,  wiens 
ftraalen  zyn  ondergaande  Konftzon  fcheenen  te  verdoo- 
ven..  Als  Pollius  daalt,  komt  Kaftor  het  hoofd  op  te 

beuren,  'LQggQ  de  Starrekundigen. ..  Ook  is  zulks  wyslyk 
befchikt  by  de  voorzienigheit ,  want  hoe  zouden  de  na- 

komelingen konnen  leeven,.  indien  de  voorgaanden  niet 
kwamen  te  fier  ven.  Hy  overleed  dan  in  zyn  trapjaar 
van  drie  -  en  -  feflig  op  het  Jaar  duyzent  fes  hondert 

M  m  3  .  tachen.1 
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tachentig,  en  wiert  begraven  in  dé  Kerk  van  Konvent- 
garden.  In  die  Kerk  wort  noch  hedendaags  de  Marme- 
re  Grafftede  gezien  van  dien  konftryken  Tiet  er  Lely,  be- 

nevens zyn  Borftbeelt,  uitgebytelt  by  den  beroemden 
Beeldhouwer  Gibbons >  door  een  Latyns  Graffchrift  ver- 

eelt, by  Thomas  Flatman  opgeftelt ,  en  by  ons  aldus 
verduitfcht  ( #  ). 

Hier  legt  begraaven  Pieter  Lely, 
In  Vermaardheit  en  in  Rykdommen  uitgedeit  in  En* 

gelant ; 
Namelyk  den  Eerde  Meefter  in  de  Schilderkonft, 
Wie  hem  het  gelukkigfle  navolgt ,  zal  den  Tweeden 

verflrekken. 

C*)  Hic  Jitus  eji  Petrus  Lelius, 
In  Anglia  Fama  ö*  Divitis  erevit ; 

Primus  fcilicet  in  Arte  Piftoria  Magifier, 
Ille  fecundus  erit  qui  felicius  imitabitur, 
Mire  Tabellas  animavit,  quïbus  prcetium 
Longe  binc  dijjita  Jlatuent  Secula; 
Ipfe  interim  dignijjlmus  cui  Statua  decernatur^ 
Qua  e  jus  in  feros  Nepotes  referatur  Gloria. 

Obiit  Novembris  30.  die  Anno  Salutis 
md cl xxx.  iEtatis  fuae  63. 

Prob  Dolorl  ut  cujus  Penicillo  tanta  Venuftas, 
Reddit  adhuc  Fïvos  tot  pojl  fua  Funera  Vultus  j 
Ipfe  Cadaver  iners,  £f  tetro  pulver  e  mijlus 
Nunc  jaceat.    Cum  fe  primo  fubduxerat  Unus 
Lelius,  innumeri  Jurgunt  de  Gente  Minorum 
PiSlores,  aufi  fragiles  tentare  Colores : 
Sed  pojtquam  occubuit  Sol  Aureus ,  AJlra  repente 
Mdle  fuos  pandunt  Cceli  Laguearibus  Jones , 
Qjianquam  Mille  licet  vix  Umbram  Unius  adcequant. 
Petre  Vale ,  nunquam  merito  te  Laude  fëquemur, 
Majorem  Invidia;  neque  nojiro  Carmine  vives 
Ni  te  Gibbonius  Spirantem  in  Marmore  fingat. 

Hy 
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Hy  heeft  de  Schilderyen  verwonderlyk  bezielt ,  wier 

prys De  toekomende  eeuwen  zullen  vaftftellen ; 

Hy  isonderwyl  over  waardig  dat  t'zynec  eere  een  Stand*» 
beelt  wert  opgeftëlt. 

Waarlangs  zyn  Glorie  wert  overgedragen  tot  aan  de  laar 
tere  Naneven. 

Hy  is  overleëden  op  den  dartigflen  dag  van  dé 
Wintermaand,  in  het  drie-en-feftigfte  Jaar  zyns 

Quderdoms,  op  het  Jaar  na  onze  behoudenis  1680. 

HA  N  S    HOL  BE  EN, 
HISTORIE-en  KONTERFYTSELSCHILDERv 

Tk  top  de  gelykenis  van  zeker  beroemt  Hiftoriefbhfy- 
•t  ver,  daar  hy  zegt,  „  dat  men  de  Boeken ,  en  voor- 
»  al  de  Gefchigtboeken,  behoort  te  befchouwen  als  Sui- 

„.  ker= 



iS.o    bb    SCHItDERKO  NS  T 

n  kergebak  ,  en  Confituuren,  en  juïft  niet  de  aange- 
„  naamfte,maar  degezondfte  uit  te  kippen;  en  geen  dier 
„  beiden  nochtans  te  verbieden  '-.  Om  nu  uit  de  borft 
te  fpreeken  als  een  man ,  en  niet  te  ftameren  als  een 
wicht,  ben  ik  van  gedachten,  dat  ofwel  de  nuttelykheit 
grooter  is  in  deeze  als  in  geene  Schryvers,  ik  echter  niet 
kan  zien ,  waarom  geeftryke  en  vrolyke  Schriften  voor 
Apokryfen  zouden  worden  verklaart.  Ik  zeg,  en  wie 
het  luft  kan  my  wederfpreeken ,  dat  een  man  die  geefts 
genoeg  bezit,  tot  het  voeren  van  een  vrolyke  en  lucht- 

hartige pen,  veel  moeite  zou  hebben  om  'er  het  nut  van af  te  fcheiden.  Niet  dat  ik  Leezer  een  kleed  denk  aan 
te  pafïen  van  Tierantyn  op  hooi  geweeven  ,  neen  een 
ryk  pak  kleeders  vereifcht  zo  wel  een  goede  ftof,  als 
blinkende  FranfTche  Galonnen ,  of  hoog  gekoleurde  En- 
gelfche  Linten.  Een  fchrift  behoort  ter  zelver  tyd  te 
zyn  doorweeven  met  zyde,  zo  wel  als  met  kemelshaair. 
Ik  heb  niets  opgevat  tegens  de  altoos  groenende  zin- 
fpreuken  der  deftigheit ;  tegens  de  weiruikende  kruiden 
van  de  gezonde  reden  en  de  wysbegeerte;  noch  tegens 
de  gewaflen  van  Konften  en  Wetenfchappen ;  maar  dat 
'er  te  zelver  tyd  eenige  koleurige  Bloemen  van  vrolyke 
gedachten  en  geeftryke  uitdrukkingen  tuflchen  invloeien, 
kan  myns  oordeels  niet  fchaaden. 

Kar  el  Fermander  f  de  Piles^  Sandrart,  (ja  miflchien 
ook  wel  La  Fargue )  hebben  eenige  Leevens-  en  Konft- 
byzonderheden  van  Hans  Holbeen  aangehaalt:  Belet  nu 
zulks  dat  ik  de  Konft-  en  Leevensbyzonderheden  van 
dien  beroemden  Konftenaar  niet  vermag  te  vermeeren , 
noch  te  verluchten.  Ik  oordeel  van  ja,  en  wie  te  deli- 
kaat  is  om  den  reuk  van  tuberoozen  te  konnen  veelen, 

vermag  zich  'er  een  halve  myl  van  af  te  zonderen,  als dan  verzeker  ik  dat  die  lucht  hem  niet  zal  fchaaden. 

Hans 
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Hans  Holbeens  konftzon  ging  op  te  Bafel,  in  het  Jaar 
duizent  vier  hondert  acht- en  -negentig,  en  dook  onder 
in  Londen,  op  het  Jaar  duizent  vyf  hondert  vier-en- 
vyftig,  volgens  het  woord  van  eere  der  geloofwaardig- 

ste gefchigtfchry vers.  Den  ouden  Hans  zyn  Vader,  on- 
derwees den  jongen  Hans  zyn  Zoon ,  in  de  grondbegin- 

fels  der  Teeken-  en  Schilderkonfl,  en  binnen  een  korte 
tyd  overtrof  hy  niet  alleenlyk  zynen  konflryken  Leer- 
meefter,  maar  zelfs  alle  zyn  tydgenooten.  Hans  Hol- 
been  was  algemeen  in  zyn  konfl: ,  en  fchilderde  op  ver- 
fche  kalk,  by  de  Italiaanen  genaamt  Frefco  ,  in  lym- 
water-  en  olieverf,  als  ook  in  miniatuur.  Daar  benee- 

vens fpeelde  hy  meefterlyk  met  de  krayon-  en  potloots- 
pen,  ook  met  roodaarde,  en  zyn  Teekeningen  zyn  zo 
meenigvuldig  in  de  Papierkabinetten  der  Konflbemin- 
naars  te  kyken ,  als  de  Zeefchelpen  in  meenigte  zyn  te 
/verzamelen  op  de  Scheveningfche  en  Katwytfche  Stran- 
den. 

Den  weereldvermaarden  Doodendans,  geordonneert 
en  gefchildert  by  Hans  Holbeen  op  het  Stadhuis  te  Ba- 

fel, fneed  hy  alvoorens  in  hout  zeer  keurlyk  ,  en  be- 
schilderde vervolgens  die  Konflftukken  met  toepaffelyke 

koleuren.  Den  geleerde  Defiderius  Erasmus  ,  was  zo 
uitermaate  voldaan  over  dat  Konftwerk  ,  dat  hy  zich 
deet  konterfy  ten  by  Holbeen ,  welk  Konterfytzel  het  be- 

gin gaf  aan  hun  wederzydfche  vriendfchap,  welke  noch- 
tans van  geen  duur  is  ge  weeft,  gelyk  als  ik  in  het  ver- 
volg den  Leezer  zal  berichten. 

■  Erasmus  ziende,  dat  de  zeldzaame  Konft  van  Hans 
Holbeen ,  een  onbekende  Heilig  onder  de  Zwitfers  ? 
welk  ftreidbaar  volk  meer  is  vermaakt  met  een  fchoone 

.kling,  als  met  een  treflyk  Konsttafereel,  dacht  dien  Ce- 
der te  herplanten  in  een  meer  vruchtbaar  Foreeft.  Ten 

Vierde  deel.  N  n  dien 
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dien  einde  voorzag  hy  dien  Konftfchilder  van  een  Brief 
van  voorfchryvinge  aan  den  Konftlievenden  Thomas 
Morus,  Lord-Kancelier  van  Koning  Hendrik  den  Acht- 
fte,  en  op  die  tyd  's  Vorften  gunfteling.  By  dien  Kan- 
celier  wiert  Holbeen  ontfangen  met  opene  armen  ,  en 
met  een  ontftrikte  Goudbeurs ;  en  ons  is  geen  heden- 

daags Konftfchilder  bekent ,  die  niet  op  diergelyke  voor- 
waarde een  togt  over  Zee  zou  willen  onderneemen  na 

dat  Koningryk. 
Holbeen  verbleef  drie  Jaar  in  het  Paleis  van  Thomas 

Morus  ,  en  Konterfyte  niet  alleenlyk  meermaals,  dien 
namaals  onthoofden  Kancelier  ,  maar  hy  Portretteerde 
insgelyks  zyn  gantfch  Geflacht,  benevens  een  overgroot 
getal  Heeren  en  Vrouwen  ,  des  Kanceliers  gemeenzaame 
Vrienden  en  Vriendinnen.  Alle  die  Konterfytzels, 
voortrefFelyk  belyft,  wierden  opgehangen  in  een  groo- 
te  Zaal,  en  toen  vertoont  aan  Hendrik  den  Achtfte,  in 
het  byzyn  der  Gekonterfyte  Perfoonaadgien.  Den  Ko- 

ning flont  alommers  zo  zeer  te  ftaroogen,  beide  op  die 
Konterfytzels  en  op  de  Gekonterfyte  Perfoonen  ,  ge- 
lyk  als  oudtyds  Amphitryon  ftont  te  kyken,  op  de  twee 
Sofias ,  zynde  die  welgelykende  Konterfytzels  naauw- 
lyks  te  onderfcheiden  uit  de  leevende  Heeren  en  Vrou- 

wen. Daags  daar  aan  beval  Hendrik  den  Achtfte ,  dat 

Hans  Holbeen  zou  werden  gebragt  in  'sKonings  Paleis, 
alwaar  hy  tot  Opperhoffchilder  wiert  verheeven,  op  een 
Koninglyk  Jaargeld  overeenkomftig  met  zyn  konfl  in 
alle  deelen. 

Ontrent  die  tyd  kwam  den  beroemde  Italiaan  Frederk 
Succaro  in  Londen ,  die  met  de  alderuiterfte  ontfleltenis 
die  onnavolglyke  Konterfytzels  befchouwde ,  en  ten 
laatfte  betuigde,  „  dat  Holbeens  Konterfytzels  geen 

n  flrooibreedte  behoefde  toe  te  geven  aan  Rapbaè'Is, 

3J  noch 
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^  noch  aan  Titiaans  Konfttafereelen  ".  Zedert  die  tyd 
gaf  Koning  Hendrik  zodanige  blyken  van  een  hooge 
achting  voor  dien  Bafèlfchen  Penfeelheld ,  dat  de  overi- 

ge Konterfytzelfchilders  de  koorts  op  den  hals  kreegen , 
als  zy  den  naam  van  Hans  Holbeen  maar  hoorden  fpel- 
len.  Na  de  dood  van  Jane  ,  de  derde  Gemaalin  van 
Koning  Hendrik,  fchikte  hy  Holbeen  buitenlands,  om 
het  Korfterfytzel  te  Schilderen  van  de  Hartoginne  Doua- 
riere  van  Franris  Tforza ,  welke  aan  den  Koning  tot 
een  vierde  Vrouw  was  aanbevoolen  by  Keizer  Karel 
den  Vyfde ,  want  den  Koning  van  Engelant  fchifte  van 
Koninginnen  ,  gelyk  als  hy  veranderde  van  kleeders. 
Maar  dewyl  Hendrik  toen  op  het  punt  ftont,  om  den 
Roomfchen  My terman  te  begeeven ,  veranderde  hy  van 

keus,  en  beiloot  een  Proteftantfche  Vorflin  te' Trou- 
wen, in  hoop  van  daar  langs  de  Duitfche  Prinfen  te  wik- 

kelen in  zyne  belangens.  Thomas  Kromwei  zyn  eerfte 
Staatsbedienaar ,  wyl  Thomas  Morus  reeds  was  ont- 
hooft,  ftelde  den  Koning  voor,  Anna  van  Kleef  uit  te 
kippen  tot  zyn  Koninglyke  Gemaalin ,  welk  voorflel 
in  den  beginne  niet  wiert  gefmaakt,  om  meer  dan  eene 
reden.  Hoewel  Hendrik  juift  voor  geen  grooten  Heilig 
ftont  geboekt,  op  den  text  der  onthoudenheit ,  echter 

fcheen  hy  geraakt,  dat  'er  reeds  een  voorgaande  Huuwe- 
lyks  -  verdrag  was  gemaakt ,  tuiTchen  Anna  van  Kleef  en 
den  Zoon  van  den  Hartog  van  Loraine ,  en  hy  fcheen 
beducht  voor  eenige  by  vervroeging  genootene  gonften. 
Dat  was  een,  en  ten  tweede  was  die  Prinfes  een  Zwin- 

gliaan s-gezin  de,  zynde  Hendrik  al  te  naauw  van  gewis- 
te, om  zo  veele  gezindheden  te  gelyk  aan  te  vaarden, 

zo  dat  'er  in  lange  niet  veel  wegens  dat  Trouwverbont 
-ten  Hove  wiert  gefprooken. 

N  n  2  Maar 
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Maar  Thomas  Kromwei  was  een  al  te  Staatkundige. 
Vos ,  om  zich  zo  maklyk  zyn  voorftel  te  laaten  ontwrin- 

gen. Zo  veels  te  meer  behartigde  hy  dat  Huuwelyk, 
dewyl  hy  de  Roomfchgezinden  baarblykelyk  had  belee- 
digt,  by  veele  gelegendheden.  Hy  was  beducht,  dat 
een  Paapfche  Koningin  hem  den  weeromftuit  van  die  ze- 

kere behandelingen  mogt  doen  gevoelen ,  en  hem  in  't 
kort  of  in  't  lang  zyn  hooft  doen  brengen,  ter  plaats 
waar  Thomas  Morus  het  zyne  had  verlooren.  Den  in- 
borll  van  zyn  grooten  Meefler  was  hem  niet  onbekent, 
en  hy  wift  van  naby,  dat  wanneer  zich  een  natuurlyke 

wreedheid  t'zamenpaart  met  een  ingebooren  verwyfd- 
heid,  het  hooft  eens  Britfchen  Gunftelings  van  die  eeuw 
zo  min  was  verzekert,  als  den  kop  van  een  grooten  Vi- 
fier ,  is  beveiligt  na  het  verlies  van  een  ongelukkigen 
Veldilag,  of  onder  den  opftant  van  de  Turkfche  Spahis 
en  Janiflaaren. 

Het  eigen  vermogen  van  de  reden  ,  welke  aan  het 
menfchdom,  dat  groot  voordeel  en  voorregt  geeft  bo* 
ven  de  overige  fchepfelen  ,  fchynt  het  grootfle  gebrek, 
op  te  maaken  in  de  menfchelyke  natuur ,  en  onderwerpt 

ons  aan  meerder  zwaarigheden  en  elenden ,  voor  't  min- 
fte  aan  leevens  ongeduurigheden ,  dan  eenige  onzer  me- 

de fchepfelen.  Dit  is  't  dat  ons  voorziet  van  zulk  een 
verfcheidenheit  van  hartstogten,  en  gevolglyk  van  ge- 
brekkelykheden  en  begeertens ,  welke  geene  andere 
fchepfelen  gevoelen.  Die  voornoemde  gebrekkelykhe- 
den  nu  opgevolgt  by  oneindige  aanilagen  en  najaagin- 
gen  ,  en  vermeerdert  by  die  rufteloosheit  van  gedacht 
ten,  welke  zo  natuurlyk  is  aan  den  menfch,  verfchaffen 
een  leevensllaat  ,  overeenkomflig  met  onze  geboorte; 
zo  dat  gelyk  als  wy  wel  fchreyende  worden  gebooren; 

lea: 
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keven  wy  in  klachten  en  in  verydelingen ,  van  onze 

aanflagen* Kromwei  dan,  maakte  zo  veele  raders  gaande  in  het 
Uurwerk  van  Staat r  dat  hy  den  Koning  bragt  aan  hec 
overhellen  ,  en  toen  was  het  groot  punt  van  zyn  voor- 
uitzigt  gewonnen.  Hans  Holbeen  wiert  dan  op  nieuws 
overgefchikt ,  om  het  Konterfytzel  te  Schilderen  van  de 
Prinfes  van  Kleef,  na  dat  hy  alvoorens  by  Kromwei  was 
geboekflaaft ,  hoe  hy  zich  daar  in  moei!  gedraagen.  Hol- 
beeny  wiens  Zwitfchers  bloet  meerendeels  was  vergif- 

tige door  de  lucht  des  Hofs ,  fpeelde  in  zyn  verrichting 
den  rol  van  een  volmaakt  Hoveling  meefterlyk.  Die 
Konterfyte  Anna  van  Kleef  zo  fchoon,  dat  zo  dra  als 
Hendrik  haar  Konterfytzel  befchouwde,  (den  Lord  Her- 
bert  van  Cherbury  is  myn  zegsman)  hy  ylings  befloot 
die  fchoone  te  aanvaarden  ,  hoe  fpoediger  hoe  beter, 
want  den  Vorft  was  geraakt.  Doch  zo  dra  kwam  den 
Koning  die  Prinfes  niet  te  zien  van  naby,  op  haar  komfl 
in  Londen,  of  Hendrik  zag  oogfchynlyk ,  dat  zyn  Hof- 
fchilder  de  les  van  Kromwei ,  of  muTchien  zyn  eigen 
neiging,  meer  had  opgevolgt,  als  het  voorfchrifc  van  de 
natuur.  Echter  deet  Hendrik  zyn  woord  geftant,  en  hy 
voltrok  zyn  Huuwelyk  met  de  Prinfes  van  Kleef,  min 
uit  liefde  tot  die  Vorftin,  als  om  geen  reden  van  on- 

genoegen te  geeven  aan  de  Vorften  van  Duitfchlant,. 
achtervolgens  de  eenparige  getuigenis  van  alle  de  Hifto- 
riefchryvers. 

Nu  zal  ik  den  Leezer  een  aangename  byzonderheid 
mededeelen ,  waar  langs  de  vriendfehap  wiert  verbroo* 
ken,  tulTchen  Hans  Holbeen  en  Defiderius  Erasmus ,  toe 
een  bewys ,  dat  veeltyds  een  gewaande  fchimp  ,  den 
oorfprong  is  van  een  feilen  haat.  Gelooft  gy  niet  aan 
die  wonderfpreuk,  Leezer?  let  dan  maar  eens,  hoe  datx 

N  n  3  dpoc- 
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doorgaans  haat  en  fpyt  zo  hartnekkig  zyn  en  bits,  by 
's  menfchen  leeven ,  dat  het  voornaamfte  voorteeken  des 
doods  in  een  krank  ligchaam ,  is  de  begeerte  des  lyders 
zich  te  verzoenen  met  zyn  vyanden. 

Na  dat  Erasmus  zyn  Boek,  getytelt  den  Lof  des  Zot- 
heids  had  uitgegeeven ,  zond  hy  een  exemplaar  over  aan 
Hans  Holbeen  ,  die  na  deszelfs  leezing  20  grootelyks 
zich  vont  vermaakt  met  dat  vertoog,  dat  hy  het  verzel- 
de  door  zyn  konft.  Holbeen  maakte  aardige  Teekenin- 
gen  op  den  rand  van  het  boek,  verbeeldende  alle  de  be- 
fchryvinge  der  Zotheden  by  Erasmus  aangehaalt.  Doch 
ziende  den  rand  al  te  bekrompen  tot  het  teekenen  van 
heele  Beelden,  plakte  hy  een  ftuk  papier  tegens  de  ge- 

drukte bladen,  en  dat  hebbende  verricht,  fchikte  hy  het 
Boek  aan  Erasmus  tot  een  gefchenk. 

Maar  de  geleerden  zyn  kruidjes  roert  me  niet ,  door 
de  bank.  Erasmus  had  zo  dra  niet  gezien,  dat  Holbeen 

een  malfen  Hollander  had  getekent ,  die  t'  zamen  heulde 
met  zyn  Nymf  en  Fles,  onder  de  befchry ving  van  een 
verliefde  zot ,  of  hy  zette  onder  die  Teekening  Hans 
Holheen ,  en  fchikte  dien  Konftenaar  het  Boek  te  rug. 
Den  Konftfchilder  om  zich  te  wreeken  over  dat  onbe- 
fcheid,  verbeelde  Erasmus  onder  de  gedaante  van  een 
vernuftige  Grabbelaar,  die  om  en  torn  allerhande  oude, 
met  de  handgefchreevene  Boeken  en  Antiquiteiten  op- 
zogt ,  en  fchreef  onder  dat  Beeld  ,  Spreekwoorden  van 
Erasmus. 

Dat  oorfpronkelyk  Boek  beruft  noch  op  heden  in  de 
Stads  -  boekverzameling  van  Bafel  ,  en  toen  den  Heer 
Charles  Patin  zich  aldaar  ophield,  vergunde  hem  de 
Overheid  van  Bafel,  om  alle  die  Teekeningen  van  Hans 

Holbeen  in  't  koper  te  doen  fnyden ,  om  die  te  plaatfen 
in  zyn  nieuwe  uitgaave  van  Èrasmi  Lof  des  Zotheids. 

Die 



der    NEDERLANDERS    z$r 

Die  druk  is  de  alderbefle  van  dat  Boek,  voor  het  welk 
is  geplaatft  het  leeven  van  Hans  Holbeen,  benevens  twee 
Konterfytzels  van  dien  Konftfchilder,  de  eene  getee- 
kent  in  zyn  Jeugd,  en  de  tweede  in  zyn  Ouderdom, 
welke  beide  Prenten  grootelyks  verfcheelen. 

Holbeen  teekende  en  fchilderde  alles  met  de  linker- 
hand, en  daar  is  noch  een  Prent  in  weezen  vanWences- 

laus  Hollar,  waar  op  die  Konflenaar  fchilderende  met 
de  linkerhand  Haat  afgebeelt.     Noch  had  Holbeen  Hen- 

drik den  Zevende  en  Hendrik  den  Achtfle  gekonterfyt : 
op  een  muur  van  Whit-Hall,  welke  zyn.  verteert  door 

i  de  vlammen ;  geduurende  den  brand  van?  dat  overheer- 
i  lyk  Paleis  der  Koningen  van  Groot  -Brittanje,  bewoo- 
iigen  de  Engelfchen  Hemel  en  Aarde,   om  die  Konftju- 
1  weelen  te  redden  ,  door  het  af breeken  van  die  muur , 
doch  te  vergeefs.     Een  onnoemelyk  getal  van  Konter- 

fytzels heeft  die  groote  Man  gefchildert  in  Engelant,, 
welke  thans  wyd  en  zyd  zyn  verfpreid  ,  door  alle  de 
Geweften  des  Chriften  -  weerelds.    Op  het  Jaar  duizent 
zeven  hondert  zes,  was  'er  noch  een  groot  Tafereel  te 
zien,  te  Baiils-Lye-Huis,  in  de  Provintie  van  Oxfort, 
waar  op  den  voorgemelde  Ridder  Thomas  More,  bene- 

vens zyn  Huisgezin,  ftont  gekonterfyt  by  Hans  HoU 
been;  doch  of  dat  Konflftuk  noch  op  heden  aldaar  be- 
ruft,  of  elders  is  vervoert,  kan  ik  niet  zeggen. 

Hans  Holbeen  heeft  byfter  veele  Konterfytzels  in  im> 
niatuur  gefchildert,  welke  noch  wel  zo  dikmaals  voor- 

komen ,  als  zyne  in  olieverf  gefchilderde  Tafereelen. 
Daarenboven  teekende  hy  een  meenigte  van  Modellen 
voor  Beeldhouwers,  Plaatfhyders,  Juweliers  en  dierge- 
,yken. 
f  Hy  leefde  en  ftierf  in  het  Koninglyk  Paleis  van  -Whit- 
Iall5.zynde  zyn  kamers  ter  plaats  waar  nu  het  Papier- 

ampt: 
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ampt  wort  verricht,  zo  de  Engelfchen  voorgeeven.  De 

fpraak  is  dat  hy  overleed  aan  de  Peft,  oud  zes  -en-vyftig 
Jaaren  en  eenige  dagen.  In  het  talryk  Konftkabinet  van 
jden  Hartog  van  Orleans,  zyn  vier  Tafereelen  van  dien 
Hans  Holbeen  ,  wier  inhoud  ik  ter  loops  zal  affchefr 
fen,  om  den  Leezer  een  denkbeelt  te  geeven  van  Hol- 
■beens  fchilderwyze ,  en  van  den  opfchik  dier  eeuwen. 

In  dat  onvergelykelyk  Konftkabinet,  is  een  Vrouwe- 
konterfytzel  te  zien,  drie  voet  zes  duim  in  de  hoogte, 
-en  twee  voet  zeven  duim  in  de  breedte,  leevens  grootte. 
Dat  Vrouwenbeeld  is  gekleed  in  het  zwart  met  een  geo- 

pende opftaande  kraag,  en  met  korte  mouwen  van  rood 
fluweel.  Zy  is  omgord  met  een  foort  van  een  oude 
fluyer  ketensgewyze,  aan  het  eene  end  b.zet  met  een 
goude  ekel,  welke  zy  met  de  linkerhand  heeft  gevat, 
wyl  de  rechterhand  ruft  op  den  arm  van  een  leuning- 
iloel ,  waar  op  zy  is  gezeeten.  Den  achtergrond  van 
dat  Tafereel  is  bruin. 

Thomas  Morus  is  gekonterfyt  op  het  tweede  fluk ; 
twee  voet  vier  duim  in  de  hoogte,  en  tien  duim  in  de 
breedte,  half  leeven.  Die  beroemde  Opper -Kanfelier, 
wien  Hendrik  den  Achtfte  deet  onthoofden,  in  het  Jaar 
duizent  vy  f  hondert  vyf  -  en  -  dertig ,  is  gekapt  met  een 
Hoogleeraars  -  muts ,  en  bekleed  met  een  zwarte  tab- 

baard ,  gevoert  met  bont  en  korte  mouwen  ,  welke 
«enigzins  zyn  wambes  mouwen  vertoonen  van  rood 

fluweel.  Zyn  hals  is  omhangen  met  een  halsband,  t'za- 
mengeftelt  uit  veele  goude  S,  waar  aan  een  roos  hangt 
van  dat  eigen  metaal,  en  hy  heeft  een  brief  gevat  met 
de  linkerhand ,  wiens  voorfte  vinger  is  geringt.  De 
achter  grond  verbeelt  een  groene  veldtent. 

Een  derde  Konterfytzel ,   hoog  drie  voet ,    en  twee 
voet  en  acht  duim  in  de  breedte,   verbeelt  een  Koop- 

man 



t)  e  i.   NEDERLANDERS.   zfy 

,  tnan  in  zyn  Kantoor.  Hy  is  op  een  vreemde  wyze  ge-- 
mutft,  en  over  zyn  roodkleed  omhangen  met  een  zwar- 

te 'tabbaard 3  met  opene  neerwaarts  hangende  mouwen, 
waar  uit  zyn  armen  voortkomen.  Op  zyn  tafel  ftaat 
een  fles  met  bloemen.  Den  grond  van  die  Schildery 
verheelt  een  kamer  met  alle  koopmans  behoeftens ,  en 
op  zyn  geldkas  ftaat  dit  Latyns  opfchrift,  fine  mcerore 
voluptas^  dat  is,  geene  vreugde  zonder  verdriet,  on-, 
.derteekent  G.  GifTé.  Dit  Koopman  leefde  in  de  eeuw 
duizent  vyf  hondert  twaalf,  volgens  het  opfchrift  dat 
boven  het  Konterfytzel  is  geplaatft. 
.  Thomas  Kromwei ,  op  een  panneel  gekonterfy t  gelyk. 
als  de  drie  voorgaande  Tafereelen,  is  een  rond,  en 
heeft  vier  duim  over  zyn  middellyn.  Die  beruchte 
Staatsdienaar  van  Hendrik  den  Achtfte ,  is  bekleed  met 
een  met  bont  ge  voerden  tabbaard  ,  en  gekapt  met  een 
Hoogleeraars -muts.  Zyn  naam  ftaat  op  een  cedel  ge-, 
tekenc  aan  den  rechtfenkant  van  dat  Tafereel. 

Omtrent  op  die  wyze  zyn  meeft  alle  de  ftukken  van 
flans  Hotteen  geordonneert  en  opgefchikt,  waar  na  de 
Konftliefhebbers  zich  konnen  fchikken.  Met  een  vier- 

regelig Dicht ,  in  het  Latyn  ter  zyner  eere  gemaakt ,  en 

by  ons  niet  tot  's  Mans  oneer  verduitfcht,  zal  ik  Hol* 
beens  leevensfchets  belluiten  (*). 

< 

Doorlachte  Schilder  by  Erasmus  hoog  geëert, 
Hoe  w7ert  uw  grootfche  lof,  o  Bafel  thans  vermeert? 

Geen  eene  weerelt  is  bevoegt  uw  konft  te  fchaaren, 
Den  Brit  omarmt  u,  wyl  de  Veete  ons  komt  bezwaaren. 

C*)  Eregius  piStor  magno  qui  gratus  Erasmo, 
His  quantum  accrevit  laus ,  Bafilea  ttia 

Divifus  nojtro  te  fufcipit  Urbe  Brittannus, 
Holbene ,  orbè  uw  lam  tua  non  capitur. 

Tierde  deel,  O  o  PIE- 
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PIETER    van    MOL, 

Die  Konftfchilder  zal  ons  geen  riem  papier  komen  té 
ftaan,  wyl  wy  ontrent  20  veele  van  dien  ouden 

Penfeelheld  konnen  navertellen ,  als  zeker  Man  een  be- 

knopt verhaal  kon  gecvcn  van  het  Beleg  van  't  Kafteel 
te  Namen ,  het  welk  hy  langs  een  Verrekyker  had  byge* 
woont.  Dit  echter  is  ons  bekent,  dat  die  Pieter  van 
AM  wiert  gebooren  in  Antwerpen  ;  dat  hy  een  braaf 
Hiftorie- en  Konterfytzelfchilder  is  geweeft;  en  dit  ver- 
gangelyk  leeven  gelyk  als  een  veroudert  kleed  heeft  af- 
gelegt,  in  het  Jaar  duizent  zes  hondert  vyftig,  oud  ze- 

ventig Jaaren. 
In  het  Konftkabinet  van  den  Hartog  van  Orleans  be- 

ruft  een  Tafereel,  op  panneel  gefchildert  by  dien  Pieter 
van  Mol,  in  de  lengte  een  voet  twee  duim,  en  breed 
een  voet  zeven  duim ,  wiens  inhoud  is  als  volgt. 

Een  Man  wiens  hoed  is  ge^iert  met  wyngaardbla- 
ders,  en  met  een  fluyer  van  dat  eigen  groen  is  gegortj 

ftaat  gereed  om  te  danfTen  met  een  in  't  zwart  gekleede 
Juffer,  het  haair  beftooken  met  bloemen,  zynde  twee 
verfch  getrouwde.  De  Bloedvrienden  van  de  Vrouw 
verfchynen  op  dat  feeft,  benevens  het  Maagfchap  van 
den  Man ,  welke  laatfte  ftaan  te  kyken  voor  den  ingang 
van  een  rots-verwulfc ,  by  Muziekanten  verzelt ,  die 
louter  fchynen  op  te  zaagen.  Op  den  voorgrond  zit  een 
Gryzaart  te  krogchen  ,  waarfchynlyk  den  Vader  van 
den  jongen  Man,  achtervolgens  de  gelaatstrekken,  en 
het  bedryf  is  te  zien  vlak  voor  een  rots.  Dit  is  alles 
wat  wy  wegens  dien  Pieter  van  Mol  konnen  navertel- 

len :  doch  een  luttel  is  beter  als  niets  in  't  geheel. 

JAN 
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J  A  N-    V  A  N    MEEL, 
Hier  komt  'er  een  van  een  jonger  dagtekening,  een 

Vlaming  by  geboorte,  qïq  de  weerelt  met  zyn 
komft  vermeerde  en  vereerde,  op  het  Jaar  duizent  zes 
hondert  acht-en-veertig.  Die  Konftfchilder  flaat  bekent 
voor  een  man  van  geeft ,  beide  afgericht  in  het  Schilde- 

ren van  ernftige  en  boertige  voorwerpen.  Na  eenige 
Jaaren  te  hebben  gefchildert  in  Romen,  en  in  andere 
ltaliaanfche  Steden,  ftak  de  Fortuin  hem  de  Vredevuifl: 
toe,  en  zy  geleide  hem  te  Turin,  de  Hoofdftad  van  Sa- 
yoyen. 

Aldaar  wiert  zyn  Konft  aan  het  Hof  bekent ,  geacht 
en  beloont,  en  wie  zulks  wedervaart  heeft  geen  reden 
van  klagen.  Jan  van  Meel  fchilderde  veele  ftukken  van 
Hartenjagten ,  achtervolgens  den  ftyl  van  Micbel  Ange 
de  la  Eataiïïe^  welke  Tafereelen  dien  Hartog  van  Sa- 
voyen  zo  wel  bevielen,  dat  hy  dien  braven  Konflenaar 
befchonk  met  de  Ridder-order  van  Sint  Mauritius ,  wel- 

ke Ringkraag  wel  zo  aanzienlyk  is  als  den  Houtenkraag 
van  de  (  % )  Pillory  in  Londen. 
Den  Hartog  van  Orleans  bezit  drie  Konfttafereelen 

van  dien  Vlaamfchem  Penfeelift  ,  welk  drietal  ik  den 
Leezer  zal  opgeeven. 

Voor  eerft  een  Konftftuk  dat  den  Wynoogft  verheelt* 
gefchildert  op  doek,  een  voet  en  elf  duim  in  de  lengte, 
en  twee  voet  zeven  duim  in  de  breedte  ,   zynde  een 

Land- 
\  "(*)•  De  Pillóry  ïn  En  gerant  h  een  foort  van  een  Kaak,  uitgezon- 
derc  dat  den  Lyder,  in  ïïee  van  by  de  kraag  te  werden  gevat,,  door 
een  yzeren  beugel  het  hoofd  moet  fteeken,  door  een  uitgeholde  hou- 
te  plaek,  als  van  'sgelyken  de  handen. 

0  0   2 
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Landfchap,  benevens  eenige  Gebouwen,  Aan  de  rech- 
ter zy  vertoont  zich  een  vorkryke  plaats,  waarop  onder 

andere  Beelden  een  Zwangere  Vrouw  is  te  zien,"  ge^iert met  een  roode  rok,  een  blaauw  opperkleed,  benevens, 
een  Hondje  dat  zy  heeft  opgevat,  beducht  dat  het  zich 
mogt  verliezen  onder  die  meenigte  van  menfchen.  Aan 
den  linkerkant  ftaat  een  Kuiper  clie  de  tonnen  vermaakt, 

benevens  een  Dorpspaftoor ,  die  'er  met  aandacht  fchynt 
op  te  gluuren,  waarfchynlyk  met  een  vooruitzigt,  om 
zich  in  de  aanftaande  koude  ,  daar  langs  te  befchutten 
tegens  de  Noordewind  ,  en  deszelfs  barre  en  onguure 
Winterbuyen. 

Het  tweede  ftuk  is  een  Bal  ten  platte  lande,  een  voet 
en  vyf  duim  in  de  hoogte,  en  twee  voet  een  duim  in  de 
breedte ,  met  veele  Perfoonaadgien  geit-offeert.  Het 
Tonneel  verbeelt  een  Landfchap  benelfens  eenige  Hui- 

zen; op  den  voorgrond  vertoonen  zich  veele  Beelden, 
welke  voornaamfte  zyn  een  Man  en  Vrouw,  die  elkan- 

der by  de  hand  neemen  om  een  dans  te  ontginnen. 
En  het  derde  Tafereel  verbeelt  een  Jagt ,  zynde  in  de 

hoogte  een  voet  vyf  duim,  en  twee  voet  een  duim  in  de 
breedte,  welk  laatfte  geen  der  minfte  is  van  dat  drietal 
Schilderyen.  Op  den  voorgrond  is  een  Dame  te  zien, 
in  't  blaauw  gekleed ,  en  gekapt  met  een  hoed,  die  een 
langen  Hond,  (anders  Haazewind)  aan  de  ley  vafthoud;. 
en  wat  vorder  is  een  Paardewet,  alwaar  de  Heeren  en 
Jaagers,  die  Dieren  laaten  drinken. 

Meer  weet  ik  niet  na  te  vertellen  van  dien  Ridder  van- 
Sint  Mauritius,  als  dat  hy  waarfchynlyk  zich  thans  be- 
vint  ter  plaats ,  alwaar  niemant  is  benodigt  om  Zwitfer- 
fche  Thee;  zo  min  als  om  Ie  Sr.  Marchiaates  onberispe- 
lyk  Tandpoeder. 

BAR- 
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BARTHOLOMEUS  BRIEMBERG, 

ier  kom  ik  te  markt  met  het  bewys  der  onkunde  , 
te  weeten,  ik  geloof  dit,  en  ik  geloof  dat;  ik  ge- 

loof het  zal  waaien ,  en  ik  geloof  dat  de  zon  zal  fchy- 
nen;  en  diergelyke  voddevaars  en  toddemoers  berich- 
ten. 

Bartholomeus  Briemberg ,  is  een  braaf  Landfchapfchil- 
der  geweeft.,  zegt  myn  Schryver.  Dien  artykel  behoef 
ik  niet  te  geloven  op  een  blootzeggen  ,  wyl  ik  dat 
nieuws  kan  nafpeuren,  langs  deszelfs  overtuigende Konft- 
tafereelen.  Maar  myn  Schryver  vervolgt,  men  gelooft 
dat  hy  is  gedorven  op  het  Jaar  duizent  zes  hondert  fes- 
tig,  wie  zyn  zegel  gelieft  te  hangen  aan  dat  bericht, 
kan  het  doen  na  zyn  goedvinden,  ofdaaten  verblyven 

na  zyn  welgevallen.  In  ftee  dan  van  's  Mans  onbekende 
leevensbyzonderheden ,  zal  ik  deszelfs  bekende  Konft- 
tafereelen  befchryven  ,  welke  beruflen  in  de  voorens 
aangehaalde  Konftverzameling  van  den  Hartog  van  Or- 
leans,  en  met  den  Ruiter  beginnen. 
.  Dat  /luk  verbeelt  een  Landfchap,  en  aan  de  linkerzy 
een  Bouwvallig  Adelyk  Kafteel ,  het  welk  in  ftukken  en 
brokken  valt,  gelyk  als  het  Huis  te  Kleef,  en  het  Luft- 
huis  van  de  Heeren  van  Brederode,  beiden  buiten  Haar- 

lem geleegen.  Op  den  voorgrond  zit  een  Heer  te  Paard, 
en  vlak  tegens  over  is  een  Geitenhoeder  te  zien  op  een' 
hoogte,  verzelt  door  zyn  Bokken  en  Geiten. 

Ik  zal  eenige  van  Briembergs  Konftfchilderyen  over- 
flaan,  en  maar  alleenlyk  een  Predikatie  van  Sint  Jan  af-- 
fchetfen,  hoog  een  voet  twee  duim,  en  breed  een  voet 
acht  duim ,  gefchildert  op  een  kopere  plaat, . 

O  o  x  Dat: 
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Dat  keurlyk  Kabinetfluk  verheelt  een  Landfchap ,  door- 

fneeden  door  een  groote  boom,  ftaande  op  een  verhee- 
ven  wandelperk  ,  aan  wiens  voet  men  een  groep  ziet 

van  vier  beelden,  waar  van  'er  twee  zyn  gewapent,  de 
Stormmuts  op  den  Kop,  en  de  Spies  met  de  Byl  in  de 
Vuift,  Die  Beelden  zyn  dus  geftelt,  dat  de  twee  Sol- 
daaten  zyn  gedraait  voor  een  Man ,  gekleed  en  gemerkt 
als  een  Johannes  den  Dooper.  De  twee  andere  Beelden, 

waar  van  het  een  is  een  Paap  met  een  roode  muts,  en' 
een  Boek  onder  den  arm,  en  het  ander  een  Beek  dat  op 
dien  Pneller  fchynt  te  wyzen. 

WILLEM    D  O  B  S  O  N, 

De  gefchenken  van  de  Fortuin,  werden  altoos  gege- 
ven verzelt  door  een  macht  van  herroeping;  en 

wie  van  haar  iets  te  leen  houd,  is  een  enkelt  leenman 
van  haar  wil ,  en  kan  des  anderen  daags  buitens  huis 

werden  gezet,  zonder  dat  'er  eens  wert  gelet  op  Reenen 
noch  klaagen.  Herneemingen  zyn  zo  eigen  aan  die 
Dame,  als  aan  het  Lagerhuis;  en  die  Feeks  is  niet  te 
vertrouwen.  Derhalven  behoort  zich  een  man  ten  haa- 

ien opzigte  onverfchillig  te  gedragen,  en  zich  niet  te  laa- 
ten  vervoeren  door  vreugde  als  zy  geeft,  noch  neerflag- 
tig  zyn  als  zy  neemt,  wyl  zy  nooit  iets  bedryfc  volgens 

het  richtfnoer  van  de  reden ,  maar  alles  verricht  by  ge- 
val en  zonder  eenig  nabedenken. 

De  waarheit  van  die  zeedeles  heeft  Willem  Lobjon  on- 
dervonden voor  myn  geboorte,  en  ik  heb  die  t'zedert 

gefmaakt  na  zyn  overlyden.  Die  groote  Konftfchilder 
is  arm  geflorven,  en  ik  leef  gelyk  als  hy  is  overleeden. 

Doch  ik  getrooü  my  met  die  gedachten ,  dat  1er  fommi- 

ge 
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ge  ogenblikken  onzes  leêvens  zyn ,  -waarin  het  lot  zich 
vermaakt  in  het  belagchen  van  ons  verflant,  en  in  het 
befchimpen  van  onze  voorzigtigheit ,  in  het  verbluffen 
van  onze  naauwkeurige  omzigtigheit,  en  in  het  fchert- 
fen  met  geheel  ons  gedrag;  op  dat  wy  daar  langs  zou- 

den leeren  de  les  der  onderwerping,  en  niet  te  veel  op 
ons  zelven  vertrouwen. 

Willem  Dobfon  Hiftorie-  en  Konterfytzelfchilder  ,  is 
gebooren  op  het  Jaar  duizent  zes  hondert  tien,  in  de 
Stad  Londen,  afcomilig  van  een  Geflacht,  toen  ter  tyd 
in  vollen  luifler  te  St.  Albans.  Zyn  ongeluks  geftarnte 
veroordeelde  hem  aan  het  Leerlingfchap  by  een  zekere 
Mr.  Feakj  een  Konftkoper  by  beroep,  en  nog  plomper 
als  een  Weftphaals  Reiziger  •,  die  zyn  eerfte  togt  ont- 

gint na  de  Nederlanden,  op  de  "Wiflel  van  de  Grasmaai- 
jers  reis. 

Doch  dewyl  'er  zelden  een  ongeluk  is,  dat  niet  wert 
verzelt  door  eenig  geluk,  had  Dobfon  de  kans  fchoon 
tot  het  kopieeren  van  fommige  Konftftukken ,  inzonder- 
heit  van  Titiaan  en  van  Anthony  van  Dyk->  wier  fchil- 

dertrant  hy  zo  vaft  prente  'm  zyn  geheugen ,  dat  het denkbeelt  van  den  konftftyl  dier  weergaalooze  Mannen, 
hem  is  bygebleeven  tot  in  het  uiterfte  zyner  dagen. 
Willem  Dobfon  was  een  tydgenoot  van  den  laatHgenoem- 

"en  Schilder,  wiens  uitmuntenheden  hy  zo  naby  is  ge- komen, dat  veele  konterfytzels  van  Dobfon  voor  Fan 
Dyks  origineelen  zyn  verkogt  geworden. 

De  ziel  van  den  Ridder  Fan  Dyk>  moet  alzo  fchoon 
fcyn  geweeft  als  zyn  konft,  wyl  hy  dien  Willem  Dobfon 
als  met  de  hand  geleide  tot  aan  en  in  de  hofpoort  van 
de  Fortuin.  Het  was  Van  Dyk3  zeg  ik,  die  hem  voor- 
ftelde  aan  Karel  den  Eerfte ,  welke  Majefteit  hem  op 

's  Ridders  aanpryzing  aanftonds  rot  zyn  Schilder  aan- vaarde r> 
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vaarde  ,  en  begonftigde  met  een  aanzienlyk  Jaargelt 
voor  zyn  leeven.  Bob/on  heeft  den  Koning  dikmaals 
gekonterfyt,  welke  Vorit  tot  een  bewys  van  zyn  genoe- 

gen, den  Prins  van  Wales  zyn  oudften  Zoon,  den  Prins 
Rupert,  en  meer  andere  groote  Heeren  en  Vrouwen  ver* 
pligte,  van  zyn  voorbeelt  na  te  volgen.  Ik  heb  hier 
boven  gezegt,  dat  Willem  Dobjon  de  konft  van  Afithony 
van  Dyk  zeer  naby  kwam  ;  doch  niet  dat  hy  deszelfs 
bevallige  konftdeelen  evenaarde,  wyl  ik,  noch  iemant, 
wie  het  ook  zy ,  zulks  zou  konnen  aantoonen. 

Den  Leezer  gelieve  te  o  verweeg  en,  dat  gelyk  als  in 
den  beginne  de  nodige  hulp  van  onderwys  ontbrak  aan 
onzen  Konftenaar,  tot  het  voortzetten  van  zyn  leeroef- 
feningen ,  op  die  zelve  wyze  ftremden  de  deerlyke  In- 

landfche  Oorlogen  van  Groot  Brittanje  in  't  vervolg  zyn 
aanmoediging;  want  waar  Bellona  den  Gebraaden  Haan 
ipeelt ,  aldaar  loopen  de  Konften  en  Wetenfchappen 
zonder  Pofteryen.  Wyl  hy  nu  begon  te  merken  aan  het 
Ebben  van  zyn  Beurs,  dat  het  Konterfyten  den  Kreef- 

tengang ging,  begaf  hy  zich  tot  het  Schilderen  van  His- 
toriefcukken.  Engelant  beroemt  zich  noch  over  veele 
Hiftorietafereelen,  by  dien  konferyken  Dobfon  gefchil- 
dert ,  vooral  was  'er  een  Konfcfcuk  van  dien  braaven  Brit 
te  zien ,  in  het  Konftkabinet  van  den  geweezen  Hartog 
van  Buckingham  ,  op  het  Jaar  duizent  zeven  hondert 
negen,  by  my  meermaals  met  verwondering,  en  ook 

met  een  gevoelig  leedweezen  befchouwt,  wegens  's  Mans 
rampen  en  wederwaardigheden.  Indien  Dobfo?is  opvoe- 

ding zyn  geeft  had  beantwoort,  waare  Engelant  bevoegt 
geweelt,  zich  niet  min  te  beroemen  over  dien  Inboore- 
ling,  als  Venetien  over  haaren  Titiaan^  of  Antwerpen 
heeft  gezegenpraalt  over  haaren  A.  v.  Dyk>  dat  Paar  al- 

toos barnende  Toort«lichten  der  Konteriycers. 

Ge- 
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Gelyk  als  nu  de  wanhoop  veeltyds  een  Monnik  maakt 
of  een  Soldaat,   op  die  zelve  wyze  herflelt  den  nood 
dikmaals  een  braaf  Konftenaar,  in  een  Luyaart,  ofte  ia- 
«en  Ligtemis.    Willem  Lobfon  floeg  dien  laatften  weg 
in,  als  den  vermaaklykfte  naar  zyn  gedachte.   Die  Kon- 

ftenaar was  meer  op  te  loopen  in  het  Wyn-  of  in  het 
Bierhuis,  als  in  den  Kruidtuin  tot  Oxfort;  en  die  dooie 
alommers  zo  diep  een  flaatelyken  bak  yol  Punch,  als? 
een  Dorps -eend  duikt  in  een  Boerefloot.  Deeze  Oofler- 
fche  leevenswyze  verdroot  ten  laatfte  de  dood ,  die  zo 
maacig  is  als  een  Karthuizer  Monnik  in  het  hartje  van  de 
Tallen;  ook  onderftellen  de  natuurkundigen  wyslyk,,dat 
die  maatige  leevenswyze  van  de  dood ,  de  eenige  oor- 

zaak is  van  zyn  lang  leeven.     Om  kort  te  gaan  de  dood- 
nam  op  een  tyd  zyn  gety  zo  wel  in  acht ,  ziende  dat 
Bob/on  zo  fmoordronken  was  als  een  Toveres  op  den? 
Hexen-Sabbath,  en  gaf  hem  zulk  een  hartige  vermaa- 

ning tuflehen  zyn  Bed  en  den  Punchbak  ,  dat  toen  hy 
dacht  te  ontwaaken  in  joks ,  den  Man  was  overleeden  in 
ernft;  en  wat  behoef  ik  meer  te  zeggen. 

Willem  Dobfon  overleed  ten  zynen  huize  in  St.  Mar- 
tenslaan  ,  zo  dood  arm  als  een  Vlaamfchen  Boer ,  die 
liet  geloofs  onderzoek  in  kiften  en  kaften  heeft  verduurt 
van  een  troep  HufTaaren.  Ik  zeg  hy  ftierf  op  het  Jaar 
duizent  zes  hondert  zeven  -  en  -  veertig ,  in  het  zeven- 
en-dertigfte  Jaar  zyns  ouderdoms,  en  legt  in  Londen 
begraven. 

Het  voornaamfte  dat  den  menfeh,  onderfcheid  van  de 
dieren,  is  de  reden.    De  dronkenfehap,  en  vooral,  de 

"ronkenfehap  van  gewoonte  ,   berooft  den  menfeh  van ien  fchat;  ja  de  dronkenfehap,  of  noch  zo  lam,  gaat 
vorder,  zelfs  tot  de  omkeering  van  de  ftichting  der  na- 

VlERDE   DEEL,  .  Pp  tWXT 
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tuur.  De  gedachten  des  harts,  werden  door  de  dron- 
kenfchap  onderzogt  en  bloot  gelegt,  voor  alle  gaande 
en  komende  nieuwsgierigen. 

Ik  ftel  my  niet  in  de  bres  tegen  een  glas  wyn ,  tot  op- 
wekking der  geeften ;  maar  ik  weec  aan  den  anderen 

kant,  dat  de  volharding  dezelven  verftompt,  ja  gant* 

fchelyk  doet  verftommen.  Den  (■*')  Romeinfche  Zan- ger  verfchaft  ons  dat  voorfchrift  met  deeze  woorden. 

Geliefde  Bacchus,  ik  verzaak 
Het  glas  te  klinken  tegens  luiten, 

Veel  liever  houde  ik  in  den  haak 

't  Geheim,  laat  dan  veeleer  uw  glazen  roemers  ruften y 
En  uw  Cymbaalen ,  want  den  vloek  van  eigen  min 

Vervoert,  verbyfcert  'smenfchen  zin, 
En  doet  af  hun  verftant  verdvvynen, 

En  hun  geheimen  door  de  brofTe  roemers  fchynen. 

Dat  de  Drinkebroeders  my  veelliever  wraaken,  wyl 
ik  geen  Beeft  wil  zyn  ,  dan  dat  zy  my  omhelfen  en 
kittelen,  wegens  het  uithangen  van  een  dronken  zots- 

kap. Dat  zy  myn  maatigheit  befpotten,  ik  zal  hun- 
ne dronkenfchap  belagchen.  Dat  zy  werden  bekranft 

met  wyngaardranken  in  hunne  vermaaken  ,  en  dat  zy 
over 

(*).   —  iVöW  ego  te,  candide  Bajfareu, 
In  vitum  quatiam;  nee  variis  objita  frondibus 
Sub  divum  rapiam.    Sosva  tene  cum  bergintbio 
Cornu  tympana;  quee  fubfequitur  cacus  amor  fui. 
Fa  tollens  vacuüm,  plus  nimio,  gloria  verticem, 

Arcanique  fides  prod'ga ,  perlucidior  vitro. 
Horat.  Xib.  i.  Od.  18. 

j 
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overvloeijen  door 'swyngods  paerlen,  op  den  navolgen.; 
den  dag  zullen  zy  in  den  modder  fteeken  hals  over 
ooren  (#).  Zuipt,  zwelgt  en  fpeelt  den  beeft ,  o  Cim- 
meren!  den  fchrik,  de  fmart,  de  zwakheit,  de  ziekte, 
ja  zelfs  de  dood  verzeilen  de  drinkelingen. 

FREDERIK   CAUSABON, 
G    E    Z    E    G    T 

K   A  R  S   S  E  B  O  O  M, 

Diogenes,  die  zo  arm  was  als  een  Laplandfche  Schut- 
ter, deet  eenmaal  Plato,  die  zo  ryk  was  als  Jan 

Lauw  den  Aktionift,  verzoeken  van  hem  te  willen  be- 
fchenken  met  een  enkelt  glas  wyn ,  tot  verbetering  van 
zynverlooren  eetensluft.  Plato  fchikte  hem  een  floop, 
in  ftee  van  een  glas ,  waar  op  Diógeen  op  de  eerfte  ont- 

moeting van  dien  vrygiftigen  Wysgeer  hem  zei;  „  Ik 
„  vroeg  u  alleenlyk,  hoe  veel  het  was  twee  en  twee; 

„  en  gy  hebt  my  geantwoort,  twintig  ". 
Waarlyk  men  ontmoet  fomtyds  menfchen  van  zulk 

een  vrygiftige  gefleltenis,  dat  gelyk  als  de  boomen  belaa- 
den  met  rype  vruchten,  zy  trapsgewyze  alles  ten  befte 
geeven.  Dat  foort  van  menfchen  fchynt  zo  onuitputte- 
lyk  als  de  goden;  en  het  beoogt  min  het  verdienilige 
of  de  bequaamheden  van  anderen,  als  het  welzyn  eigen 
vrygiftige  neiging  komt  in  te  volgen.  Myn  bewys  is 
den  Kancelier  van  Vrankryk ,    die   den   navolgenden 

,     Konfl- 
(*)"Bibite,  &  pergrscammi,  oCimmem!  Ebrietatem ,   ftupor3 dolor3  immecillitas,  morbus,  &  mors  ipfa  comitantur. 

Pp    2 
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Konftfchilder  ten  zynen  kofte  liet  ftudeeren  in  Italië,  ge- 
duurende  een  tyd  van  veertien  achter  een  volgende  Jaa- 
ren ,  enkel  om  aan  een  Man  van  verdienfte  gelegenheit 
te  geeven ,  van  den  top  der  volmaaktheit  te  konnen  be- 
reiken. 

Frederik  Caafabon  ,  of  Karjfeboom  ,  is  gebóoren  in 
Solingen ,  een  Stad  in  Duitfchlant ,  alommers  zo  be- 

rucht wegens  zyn  welgetemperde  Klingen  ,  als  Haar- 
burg  is  beroemt  wegens  zyn  welgekruide  Worden.  In 
het  Jaar  duizent  zes  hondert  drie-en-twintig  kwam  Fre- 

derik opdagen  in  Solingen,  en  op  het  Jaar  duizent  zes 
hondert  een -en- veertig  belande  hy  in  Amfterdam,  en 
die  ruylebuit  was  wel  zo  aangenaam ,  als  een  Iprong 
uit  Koerlant  op  het  Slot  SlufTelberg.  Wat  onderwys  in 
de  Teeken-  en  in  de  Schilderkonft  hy  genoot,  in  zyn 
Vaderlant,  is  my  onbekent,  en  by  wien  hy  te  Amfter- 

dam wiert  fpoorwys  gemaakt,  heb  ik  tot  noch  toe  niet 
vernomen. 

Hy  verliet  Amfterdam  op  het  Jaar  duizent  zes  hondert. 
vyftig,  en  begaf  zich  na  Parys ,  alwaar  de  Fortuin  hem» 
zat  te  wachten  met  een  Bruids  verlangen.     Zyn  Lente, 
geluk  geleide  hem  by  Charles  Ie  Brun>  dien  beroemde 
Hiftoriefchilder  van  Lodewyk  den  Veertiende,   en  zyn 
Zomer  Fortuin  bragt  hem  by  den  Kancelier  van  Vrank- 
ryk ,  by  wiens  edelmoedigheit  hy  gelegendheit  verkreeg 
om  zyn  Leeroefeningen  na  wenfch  voort  te  zetten.  Die 
groote  S taatsbedienaar  fchikte  hem  naar  Italië,   en  on- 
derhielt  dien  Konftfchilder  aldaar  veertien  Jaaren  ryke- 
lyk ,  waar  van  hy  'er  twee  befteede  onder  het  opzigt  van 
Niklaas  FouJJin ,  dien  Raphael  Urbino  der  konftlievende 
Franfchen.     Ook  was  Frederik  Zulk  een  flipt  navolger 
van  dien  verheeven  Konftenaar,   en  hy  beftudeerde  zo 
naauwkeurig  deszelfs  Schilderwyze ,  dat  veele  Konftta- 

fe-- 
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fereelen  van  Caufabon  noch  hedendaags  voor  oorfpron-/ 
kelyke  flukken  van  Poujfin  werden  aangenomen. 

Aldus  bevoegt  tot  een  Hiftoriefchilder,  Hak  hy  over 
naar  Engelant  >  maar  de  Fortuin  die  hem  tot  op  die  tyd 
toe  was  by gebleven  als  een  getrouwe  Vrouw  5  verliet 
hem  toen  als  een  wispeltuurige  Meefteres ,  en  zy  liet 
haaren  Lieveling  dryven.  Frederik  vont  geen  aanmoe» 
diging  in  Londen  ontrent  het  Schilderen  van  Hiftorie- 
ftukken,  weshalve  hy  een  byweg  infloeg,  en  zich  begaf 
tot  het  Konterfyten.  Doch  die  onderneeming  Haagde 
ook  maar  ten  halve ;  hy  flodderde  om  het  hoofd  boven 
te  houden  maar  met  eene  wiek ;  en  alhoewel  zyn  Kon- 
terfytzels  verwonderlyk  wel  geleeken  5  echter  kon  hy 
den  fmaak  der  Britten  niet  treffen. 

Die  Frederik  is  den  eerfte  gGweG&  die  de  Konfl  ver- 
zon van  op  glas  te  Schilderen ,  en  in  Londen  zyn  noch 

verfcheide  Hiftorieflukken  en  Konterfytzels  te  zien,  wel* 
ke  hy  op  die  wyze  heeft  gefchildert.  Ik  heb  eenige 
Konftftukken  van  dien  aardt- gezien,  welke  verwonder- 

lyk fraai  zyn  geteekent  ,  natuurlyk  gekoloreert ,  en 
waarop  een  aangenaame  fmelting  van  lichten  en  fcha- 
duwen  is  waargenomen.  De  doorzigtkunde  verftont  hy 
insgelyks  meefterlyk  , .  en  zulks  valt  maklyk  te  gelooven, 
als  die  in  dat  deel  van  de  Schilderkonft  het  onderwys 
van  Charles  Ie  JBrunen  Niklaas  Poujfin  had  genooten. 
Daar  en  boven  was  hy  een  gelettert  en  befchaaft  Man , 
en  fprak  volmaakt  vyf  onderfclieide  Taaien ;  en  wie  zich 
met  dien  Kalepyns  wo ordenfchat  niét  vergenoegt,  ver- 

dient honger  en  dorft  in  de  Taalkunde  te  lyden. 
Frederik  Caufabon ,  of  Karffeboom,  flierf  in  Londen, 

op  het  Jaar  duizent  zes  hondert  negentig,  en  wierc  in 

'  Kerk  van  Sint  Andries  te  Holborn  begraaven. 

er  3.      \  an;- 
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ANNA    CARLISLE, 

Het  is  my  leed ,  dat  ik  den  geeft  van  die  konftryke 
Schilderes  niet  kan  vermaaken  met  een  uitgeftrek- 

te  befchry ving  van  haar  leevens  byzonderheden ,  te  meer 
wyl  de  begeerte  na  een  lang  gefprek  my  meermaals  is 
voor  gekomen.  De  luft  van  een  Vrouw  na  een  uitge- 
ftrekt  verhaal,  is  gelyk  als  de  Waterzucht  in  een  Man, 
want  gelyk  als  het  geftadig  drinken  den  dorft  vermeer- 

dert in  den  laatfte,  aldus  vermeert  een  wydloopigheit 

van  woorden  de  luiftergraagte  van  de  eerfte,  en  het  is  't 
zelfde  wat  ook  den  Man  praat ,  mids  dat  hy  onvermoeid 
is  op  den  text  van  papegaaien. 

Anna  Carlijle  dan  is  een  Engelfche  Juffer  geweeft, 
en  een  tydgenoote  van  Anthony  van  Dyk,  en  na  het 
voorgeeven  der  Britten,  een  Schilderes  uit  duizent.  En 
inderdaad  moet  zy  een  Juffer  van  verdienfte  zyn  geweeft, 
wyl  Karel  den  Eerfte  zich  verklaarde  tot  haar  Schutsheer, 
en  den  Ridder  Van  Dyk  haar  eerde  en  vierde  als  een' 
tiende  Zanggodin.  Men  zegt ,  dat  zy  de  Konterfytzels 
van  A.  v.  Dyk  zo  verwonderlyk  kopieerde  in  het  klein , 
dat  den  Koning  van  Groot  Brittanje,  zich  bediende  van 
haar  Konftpenfeel ,  in  het  kopieeren  van  zyn  en  van  zyn 
Koninginnes  Konterfytzels ,  welke  Portretten  vervolgens 
in  goud  omvat  en  met  diamanten  verrykt,  ten  gefchenk 
verltrekten  aan  de  uitheemfche  Gezanten. 

Een  bewys  van'sKonings  byzondere  achting  voor  die 
konftryke  Juffer,  is  op  te  maaken  uit  een  gefchenk  van 
Ultramaryn ,  ter  waarde  van  vyf  hondert  ponden  fter- 
ling,  welke  aangenaams  gift  by  dien  Vorft  tuffchen  An- 

na Carlijle  en  Anthony  van  Dyk  wiert  verdeelt.     Die 

Jof- 
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Joffer  overleed  op  het  Jaar  duizent  zes  hondert  en  ze- 

ventig; en  wyl  ik  baar  leevensfchets  heb  begonnen  met 
leed,  zal  ik  het  befluiten  met  fpyt,  dat  is,  het  fpyt  my 

van  'er  niets  meer  van  te  konnen  fchryven. 

ADAMCOLONI, 
■ 

Hier  komt  een  Rotterdammer  zich  vertoonen  ,  of 
wel  vermomt  onder  een  Italiaanfche  naam,  doch 

I  by  wat  gelegendheit ,  zal  ik  niet  verpraaten.  Adam  Co- 
•  loni  verfcheen  op  de  Waerelt  in  het  Jaar  duizent  zes  hon- 
;dert  vier  -  en  -  dartig ,  en  verkoos  tot  zyn  beroep  de  lof- 
.  lyke  Schilderkonft.  Wyl  'er  nu  maar  een  fpeelreis  van 
warm  Wittebrood  is  tufïchen  Rotterdam  en  Engelant, 

'fcheepte  hy  over  na  Londen,  alwaar  hy  t7zedert  is  ver- bleeven  en  overleeden. 
Die  Adam  was  een  uitfleekent  Konflfchilder  in  de  tot 

het  land  behoorende  Schilderyen  ,  welke  ftukken  hy  aar- 
diglyk  ftoffeerde  met  kleine  Beelden .  en  ook  met  aller- 

hande Gediertens,  als  Koeijen,  Schaapen,  Bokken  en 
Geiten.  Ook  ftaat  hy  bekent  voor  een  Schilder  van 
Brandende  Steden,  Dorpen  en  Gehuchten,  by  wylen 
wel  eens  verzelt  door  verbeeldingen  van  den  Brand  van 
Troyen ,  de  verwoefling  van  Karthaga,  en  alzulke  alou- 

de Vuurbakens ,  welke  gefchigten  het  Italiaans  fpreek- 
woort  goed  maaken,  is  't  niet  waar,  voor  't  minft  is  't 
wel  uitgevonden. 

Daar  en  boven  kopieerde  hy  konfliglyk  de  Tafereelen 
van  Jakob  Bajfan>  zo  de  Beelden  als  de  Dieren,  byzon- 

.derlyk  de  Konflflukken  van  dien  Pont  e  Baffano,  'm  de Koninglyke  verzameling  van  Schilderyen  in  Londen. 

'La  die  voornaame  Hoofdftad  is  hy  overleeden,  op  het 

Jaar 

I 
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Jaar  duizent  zes  hondert  vyf- en -tachtig,  zyns  ouder- 
doms  een-en-vyftig,  en  legt  begraaven  in  St.  Martens 
Kerk  te  Londen. 

HENDRIK    COLONI, 

Die  Konftfpruit  was  een  telg  van  'Adam  Coïoni,  hier 
boven  gemelt,  en  is  's  Vaders  voetflappen  nage- 

volgt  met  wakkere  konfifchreeden.  Hy  wiert  in  de 
Schilderkonfi:  onderweezen  by  zyn  Vader  Adam  Coloni, 
als  van  'sgelyken  by  zyn  Schoonbroeder  Adriaan  van 
Dieft,  en  wiert  een  braaf  Teekenaar,  gelyk  zyn  over- 
gebleevene  Akademie  Beelden  noch  hedendaags  uitwy- 
ZQTl. 

Hendrik  Cöïoni  was  zyn  Schoonbroeder  Fan  Dieft  zeer 
behulpzaam ,  zo  in  het  overfchilderen  van  deszelfs  Land- 
fchappen,  als  in  dezelve  te  verderen  niet  wel  geteeken- 
de  Beelden .  welke  laatften  grootelyks  zweemden  na  de 
Beelden  van  Salvador  Rofa9  een  van  de  alderberoemfle 
Italiaanfche  Landfchapfchilders.  Ons  zyn  maar  weinige 
leevensbyzonderheden  van  dien  Konftfchilder  voorgeko- 

men, gevolglyk  wert  den  Leezer  verzogt  zich,  met  hst 

geene  'er  is  opgedifcht,  te  willen  vergenoegen.  Alleen- 
lyk  zullen  wy  'er  noch  toedoen,  dat  hy  een  byzonder 
heufch  Man  is  ge  weeft,  leevend  van  begrip,  en  die  zulk 

een  vaardig  penfeel  voerde,  dat  'er  geen  oog  op  was  te 
houden.  Hy  ftierf  op  het  Jaar  duizent  zeven  hondert 
een,  oud  drie  -  en  -  dartig  Jaar,  en  wiert  gelyk  als  zyn 
Vader  begraaven  in  de  St.  Martens  Kerk  te  Londen. 

JOSEP 
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JOSEP    BOKS  HOORN, 

Het  ontbreekt  my  doorgaans  meer  aan  (toffe,  als 
aan  goede  wil,  ontrent  den  opftel  van  ruime  le- 

,ven  sby  zonderheden ,  en  als  wanneer  het  den  Timmer- 
man feilt  aan  hout ,  is  't  hem  ondoenlyk  de  keuken  te 

voorzien  van  Spaanders. 
Jofeph  JBokshoom  is  een  Haagfch  Kind,  en  een  braaf 

Konftfchilder,  doch  beter  bekent  in  Londen  en  in  Enge- 
lant,  als  in  zyn  geboorteplaats  's  Gravenhage ,  ofte  in 
de  Vereenigde  Nederlanden.  Hy  begaf  zich  na  Londen 
op  het  jaar  duizent  zes  hondert  zeventig,  en  aldaar 
maakte  hy  het  voorfchrift  des  wyzen  aan  zyn  Zoon 
-werkftellig ,  dat  ter  plaats  waar  iemant  zich  wel  bevint, 

,  -het  raadzaam  is  te  verbly ven.     Vooral  en  byzonderlyk 
;  aimnte  hy  uit  in  het  kopieeren  van  Sir  Pieter  Lelys  kon- 

terfytzels ,  welke  Konfttafereelen  hy  zo-  aardiglyk  na- 
volgde ,  'dat  zelfs  toen  ter  tyd  veele  Konftbeminnaars  'er .   gQQn  onderfcheid  in  konden  ontdekken. 

Maar  Jofeph  JBokshoom  liet  de  weddingfchap  niet  Itee- 
.  ien  by  Lelys  Konterfytzels,  maar  gedachtig  aan  het  de- 

vies ,   Al  Vorder  ,   draafde .  hy  insgelyks  de  konftwyze 

!  van  Anthony  van  Lyk  zo  y verig  na  ,  tot  dat  hy  'die kwam  te  achterhaalen.  Milord  Rockingham  bezat  in  den 
•Jaare  duizent  zeven  hondert  vier,  een  Konterfy  tzel ,  ge- 
kopieert  by  dien  wakkeren  Hagenaar  ua  den  Ridder  Van 
Dyk,  zynde  het  Portret  van  den  Graaf  van  Strafford  y 
zo  heerlyk  nagevolgt ,  dat  het  genoegzaam  niet  voor 

.  het  oorspronkelyk  kwam  te  zwichten. 
Hy  was  in  groot  aanzien  by  den  Ridder  Lely ,  die 

zich  gemeenlyk  van  Jofephs  penfeel  bediende  in  het  fchil- 
,    Vierde  deel.  CL  <3  de- 
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deren  van  de  kledeyen  zyner  beelden.  De  dood  zette 
quaad  bloed  tegens  dien  Hagenaar,  wyl  hy  het  menfch- 
dom,  dat  die  Scherminkel  verwoeit,  dagelyks  vermeer- 

derde en  deet  herleven  door  zyn  kopeyen.  Uit  dien 
hoofde  velde  hy  zyn  fchigt,  en  trof  dien  jongen  konft- 
maaier  zo  gewis,  dat  die  was  genoodzaakt  het  palet  neer 
te  leggen  op  zyn  vyf-  en-  dartigfte  jaar,  en  de  mollen 
te  gaan  kopieeren  in  St.  Martens  Kerk,  te  Londen* 

NIKLAAS     BYER, 

Wie  toch  zou  ooit  zyn  gedachten  hebben  laaten 
gaan,  om  een  Hiftorie-  en  Konterfytzelfchilder 

te  gaan  opzoeken  in  Noorweegen  ?  Ik  zeg  in  een  Oord , 
waar  het  zwierelt  en  zwarrelt,  van  Gefpenfen  en  To- 
verefïen ,  en  waar  de  fneeuwvlokken  en  de  yskegels  be- 

ter zyn  bekent,  als  de  gefuykerde  Muskus  Erten  of  de 
gekaneelde  Kapitteiflokken. 

Niklaas  Byer  is  geboortig  van  Dronthem  in  Noor- 
weegen.  Die  Konftenaar  nochtans  wiert  waardig  ge- 
keurt  by  den  Ridder  William  Tempele ,  om  zyn  Schilder 
te  zyn,  en  bed  en  tafel  te  hebben  in  zyn  voortreifelyk 
Lufthuys  te  Seene,  naby  Richemond  in  Surrey,  alwaar 
hy  fchilderde  geduurende  vier  jaaren.  Hy  flierf  jong , 
en  echter  is  hy  aanmerkelyk  geweefl:  in  deeze  twee  op- 
zigten.  Vooreerft,  dat  hy  zynde  geboortig  van  Dront- 

hem, waar  de  fprookjes  van  Hexen3  Eunjerwyven  en 
Kaboutermans  zo  onfeylbaar  worden  gelooft,  gelyk  als 
de  legende  van  Sinte  Anna  wort  aangenomen  by  de 
Roomfchgezinden  ,  echter  altoos  fpotte  met  die  Noor- 
weegfche  Schoorfteenpraatjes.  .  Ten  tweede,  dat  hy  den 
eerfte  was  die  wiert  begraaven  in  de  Deenfche  Kerk  van 
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St.'  Klement,  na  deszelfs  herbouwing ,  welk  Kerkgew 
vaarte  wiert  gefticht  by  zyn  Landslieden. 

DANIEL    BOON, 

Hier  komt  een  Schilder  op  de  flappè  koord,  wiens 
beroep  zo  kluchtig  is  ge  weeft  als  zyn  levens  wyze, 

en  voor  geene  Brouwers  ,  Diepraamen,  Heemskerken , 
noch  OftadeS)  een  ftroobreedte  behoeft  te  wyken. 

Daniel  Boon  is  een  Brabander,  geboortig  van  Burger- 
hout buiten  Antwerpen  ,  dat  beroemt  Zotsparadys  der 

Hannekes  ,  dronke  Vrydagsmarkts  -  fchilders ,  Tapyt- 
weevers,  Paapen,  Monnikken,  en  diergelyke  Lanter- 

fanten. Dat  Boontje  ontlook  uit  het  Tuinbed  des 
Menfchdoms,  in  het  Jaar  duizent  zes  hondert  twee  a 
drie  -  en  -  feftig ,  en  leerde  eerft  Schilderen,  en  vervol- 

gens Teekenen,  juift gelyk  als  den  hollebollige  Jooftvan 
Kraasbeek\  doch  hy  was  wel  zo  juift  van  omtrek,  ryker 
van  vinding,  en  vrolyker  van  koloriet,  als  dien  in  een 
Konftfchilder  vervelden  Antwerpfchen  Bakker. 

Londen  is  het  Uithangbort  van  den  Biekorf ,  dat  is, 
den  Zoeten -inval  voor  alle  jonge  Konftfchilders,  waar 
op  Boon  beiloot  van  ook  derwaards  zyn  geluk  ote  gaan 
opzoeken.  Hy  pakte  ten  dien  einde  zyn  Linnen  en 
Wollen  ,  Schildergereedfchap  ,  Doek  ,  Verwen  ,  &c. 
in  een  pypenmandje,  met  welk  draagbaar  reiskoffer  hy 
uit  Borgerhout  vertrok ,  en  gelukkiglyk  belande  tot  Rot- 

terdam. Dat  eigen  geluk  bragt  hem  by  den  Kapitein 
van  de  PaiTagiefloep ,  die  hem  mee  nam ,  op  de  toezeg- 

ging, dat  Daniel  ten  behoeve  van  zyn  Britfche  Weledele 
Manhafte  een  Tabaksdoos  zou  Schilderen  voor  de  Vragt. 
Voor  de  derde  m&al  verzelde  hem  het  eigen  geluk  tot  in 

Qjl  2  Lon- 
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Londen,  zo  wel  gemoed  als  een  Piemonts  Edeling,  'die 
een  togc  na  Parys  onderneemt,  op  het  goed  gevolg  van 
een  Schoorfteenveegers  krabber,  een  lange  roetpiek,  en 
en  gelpan  welbeproefüe  bezems. 

Daniel  Boon ,  by  gebrek  dat  zyn  .reisgelcLwas  verfmol- 

ten,  hoewel  h'y  was  verreift  op  zyn  Kapucyns,  zonder kruis  of  munt,  vervoegde  zich  aan  een  Konltkoper,  wel-? 
ke  hem  aanvaarde  op  een  Spaanfchloon  ,  vry  vuur  en 
licht,  en  wat  hy  kon  fteelen,  was  een  buitenkans.  Die 
keelbeul  behandelde  dien  armen  Konftenaar  zo  bejam- 

merlyk,  dat  de  Buuren  beducht  waaren  dat  hy  t1  eeni- 
ger  tyd  in  ftukken  en  brokken  zou  neerdruypen,  gelylc 
als  den  opgehangen  Harlequin  in  de  Tovery  van  Armi- 
da  ,  want  alle  zyn  beenders  kraakten  gelyk  als  Kafril- 
liaanfche  Kaftanjetten.  Doch  deeze  mishandeling  fproot 
min  wyl  de  Schilderyen  van  Daniel  Boon  niet  aan  de 
man  wilden ,  als  wel  uit  de  fhoode  hebzucht  des  Konft- 
koppers ,  en  zo  zyn  ze  allen.  Eindelyk  nam  een  Kor- 
poraaifchap  van  Helleveegen  dat  Proces  van  Injurie  op 
de  Tanden,  en  rukten  dien  uitgehongerden  Konftenaar 
uit  de  moorgalei  des  keelbeuls  met  louter  kracht  en  ge- 
welt.o  Deeze  Moeders  Trinitariffen  beftelden  den  Schil- 
der  by  een  Groenwyf/alwaar  hy  by  eene  nacht  meer. 
fchade  deet  aan  de  Appelen  en  Peeren,  als  alle  de  Rat-, 
ten  en  Muizen  zouden  hebben  verricht  in  een  rond  jaar, 
want  den  honger  is  een  fcherp  zwaard,  na  het  zeggen 
der  geleerden. 

Ik  zal  den  Leezer  een  korte  fchets  geeven  van  zeeker 
Konftfcuk  ,  by  dien  Burgerhoutfen  Brouwer  gefchildert 
op  zyn  hongergalei,  dat  namaals  twaalf  pond  fterling 
mogt  opnaaien  op  een  verkoping,  doch  by  den  eigenaar 
wiert  opgehouden. 

Dat  Tafereel  verbeelde  Paris  Oordeel,  welke  Jonger 

ling 

j 
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ling  ftprit  te  leunen  tegenS  een  ouden  waterwillig,  mee 
het  Air  van  Pierrot  uit  Gerardis  Italiaanfch  Tonneel. 

Aan  zyn  linker  zy  hong  een  Bedellier,  zyn  eene  hand- 
leunde  op  een  fcaf,  en  iry  had  in  ftee  van  den  Gouden 
Appel,  een  uitgeblaazen Paafchey  in  de  rechter  vuift  ge- 

vat. De  perfoonaadgie  welke  Venus  verbeelde?  was  20 
lang  als  een  Haagfche  Meiboom  5  doch  zo  fchraal  en 
doorfchynendé,  gelyk  als  de  voorhuis  lanttaren  eens  af- 
gezants.  Juno  in  tegendeel  was  zo  vet  als  een-Vlaam- 
fche  Waardin ,  en  blonk  gelyk  als  een  verfch  verlooide 
Oofterhoutfehe  kruik.  Maar  Minerva  had  hy  gepenfeelt 
na  het  uithaogbort  van  Modde  van.  Gompen ,  fcheel  en 
fcheef,  gebugchelt  en  verdraait,  en  zo  krom  als  een 
Turkfeboog.  ;  )Alle  de  tronien  van  die  perfoonaadgien 
waaren  zo  oubollig,  zo  byfter.  kluchtig, ^en  zo  uitder^ 
maate  vreenit  gekarakterifeert,  dat  de  Éngelfchen  dach- 

ten te  barften  doorat  lagchen. . ;  Niettegenstaande  dat  hy 
den  grond  van  het  doek  had- laaten  doorlpeelen  op  on- 
derfcheide  plaatfen,  echter  waaren  de  Beelden  mals  in 
de  verf  gefchildert,  fix  geteekent,  en  de  koleuren  kon- 
ftiglyk  doorbrooken.  In  't  kort,  het  was  en  ten  deelen  y 
en  genomen  in  zyn  geheel,  een  Kabinetftuk  waardig  de 
zy  te  beüaan  van  een  Tafereel  van  Adriaan  Brouwer  y 
gefchildert  in  zyn  befte  eeuw. 

Veele  KonMukken  van  dien  zeldzaamen  Daniël  van 
Burgerhout  worden  noch  gezien  ,  beide  in  Londen  en- 

ten plante  lande ,  wyl  hy  zo  nu  als  dan  wel  eens  ging 
reizen  op  den  Boer.  Meeftentyds  liet  hy  dan  een  of 
twee  ftukjes  zitten  op  het  nachtllot  in  handen  van  den 
waard,  tot  een  pand  der  minne  voor  zyn  gelag,  na 
welkers  verloffmg  dan  nimmer  wiert  getaalt.  Die  ftuk- 

jes zyn  noch  hier  en  daar  te  zien  in  eenige  adelyke  hui- 
zen, gekogt  by  dio  Heeren  welke  gevalliglyk  aldaar  ter 
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herberg  kwamen  i  ofteby  eenige  Land-edelen,  dié  veel* 
tyds  tegens  dat  de  jagt  of  de  vifchery  is  argehaspek,  deN 
waards  lufts-  en  ruftshalve  komen  afzakken.  In  Londen 
wifl  nooit  eenig  menfch  waar  Daniel  Boon  zich  ophield 
noch  was  gehuisveft,  dan  als  wanneer  hy  niet  meer  wiert 
gevonden  by  zyn  Huisheer,  zynde  die  doorgaans  een 
Warmoefier  of  Vifehkoper  van  den  laagften  rang,  wel- 

ke hem  dan  liep  opzoeken  in  alle  kitten  en  kroegen. 
Echter  niet  om  eenige  achterftallige  penningen  van  hem 
te  vorderen,  maar  wegens  zyn  vrygiftigen  inborft,  wyl 
hy  doorgaans  Jan  Alleman  onthaalde  ,  voor  hy  zyn 
nachtruft  betrok,  en  vorders  gelyk  als  men  zegt,  hoo- 

ien liet  zorgen. 
Hy  was  jaar  uit  jaar  in  gekleed  in  het  eigen  gewaad, 

beftaande  in  een  Linnenkeel  en  een  paar  Slyklaarzen. 
Uit  die  Schotfche  toetakeling  raamden  de  Engelfchen, 

dat  hy  van  's  Vaders  kant  uit  een  Molenaar,  en  van 
's  Moeders  zy  was  afkomftig  van  een  MolTelenraapfter, 
en  dat  hy  die  beide  gedenktekens  voerde  tot  een  errin- 
nering  van  zyn  Ouders  beroep.  In  het  Jaar  duizent  ze- 

ven hondert  zes  ofte  zeven,  was  'er  een  Schoorfteenftuk 
te  zien  in  een  Bedelaars  Doelen,  genaamt  the  Beggars 

Cellat')  dat  is,  den  Schooijers  Kelder,  geordonneert  en 
gefchildert  by  dien  konftryken  en  kortswyligen  Daniel , 
wel  waardig  het  gezigt  en  de  aandacht  aller  konftbemin- 
naars.  Dat  ftuk  verbeelde  een  Feeft  van  Bedelaars  en 

BedelarefTen,  zo  vrolyk  van  vinding ,  zo  geeftryk  van 
zamenkoppeling,  en  zo  natuurlyk  van  karakters  ,  dat 
zelfs  een  ftuurfche  Heraklietsgezinde  het  niet  kon  bezien , 
zonder  het  ontfronfTen  der  wynsbraauwen ,  en  luidkeels 
te  fchateren.  Om  den  Leezer  een  denkbeelt  te  getv^a 
van  die  Schildery,  zal  ik  dien  Kelder,  by  my  met  een 
goed  gezelfchap  bezigtigt,  affchetfea  na  het  leeven. 

In 



der    NE  D  E  Rt  A  N  D  E  R  S.  311 

Tn  een  Voorburgt  van  Londen >  genaamt  het  Strand, 
was  toen  ter  tyd,  en  waarfchynlyk  is  noch  op  heden 
een  ruime  Kelder,  die  jaaren  herwaards  een  Logement 
had  verilrekt  aan  de  Schooijers,  en  aanhaare  Wyven, 
Byzitten,  en  Kinders.  Dat  gebouw  is  ruim  en  ver* 
wuift,  bezet  met  gèfchilderde  Hollandfche  fteentjes,  en 
van  een  Haardftee  voorzien,  noch  uitgeflrekter  als  die 
van  een  Soldaaten  Kortegaart.  De  fpraak  ging  toen  ter 
tyd  door  geheel  Londen,  dat  nooit  eenige  Waard  al- 

daar een  jaar  vyf  ofte  fes  had  Herberg  en  Slaapftee  ge- 
houden, of  hy  had  voor  't  minft  een  jaarlyk  inkomen 

van  twee  hondert  ponden  H^rling  overgewonnen. 
De  Heeren  Peters  9  SchefferSySahnm>zn  Martinengo^ 

alle  vier  Konftfchilders ,  haalden  my  eenmaal  over  om 
dat  gefticht  tegaan  opneemen. .  Ik  liet  my  gezeggen, 
en  flenderde  mee,  doch  met  minder  gevaar  als  den  Kas- 
telyn  van  Bylevelt ,  ook  was  onze  togt  gerigt  om  te 
kyken,  niet  om  te  rooven.1  Wy  traaden  in  dat  Loge- 

ment tegens  het  vallen  van  de  duifternis. .  Den  Kaftelyn 
ontving  ons  voor  aan  den  ingang  van  die  Katakombe , 
welke  my  vry  beter  beviel  dan  ik  my  had  verbeelt,  ook 
was  die  Cerberus  min  fluurfch  dan  dien  driehoofdigen 
Deurwachter,  waar  van  -ons  de  Romeinfche  Dichters  zo 
veele  wonderen  weeten  te  vertellen.!  Onder  het  verwel- 

komen ftak  hy  ons  de  linkervuift  toe,  waar  uit  ik  be- 
merkte dat  den  rechtervleugel  hem  was  geknot;  doch 

geen  menfch  kon  zulks  zien.  als Jiy  zyn  hand  niet  moeffc 
gebruiken. 

Die  gemeene  haard  kwam  my  voor  te  zyn  by  de  gis, 
vier^  of  fesentwintig  treeden  in  de  lengte,  *en  ontrent 
veertien  of  feflien  in  de  breedte,  met  een  haard ftee  aan 
het  einde,  waar  voor  den  Koning  Aratus  op  zyn  minft 
een  gantfchen  Os  kon  hebben  gerooft,  tot  een  feeftmaal 

voor 
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voor  zyn  dooiende  Ridderfchap.  Die  haardfcee  wasbe- 
fcet  met  drie  fpeeten  boven  malkander  beftooken  met 
Runds-  Kalf-  Schaapen-  en  Verken svleefch,  opgewacht 
door  een  paar  koks.  Mevrouw  de  Kaftelynin  zat  in  het 
-midden  van  die  Zaal  te  pryken  voor  een  Toonbank, 
opgewacht  door  twee  knegts  en  twee  dienfcmeiden ,  welk 
viertal  haare  beveelen  met  een  diep  ontzag  ftont  op  te 

wachten.  Vorders  waaren  'er  twee  reyen  beflootene 
zitplaatfen  aan  weerskanten ,  de  fommigen  voor  vier-  en 
anderen  voor  zes  perfoonen.  De  tinne  fchotels,  tafel- 
borden,  kommen,,  fauspannen,  en  meer  andere  tafelge- 
reedfchappen ,  noch  de  ftoopen,  kannen,  pinten  en  glaa- 
zen  zal  ik  niet  eens  aanraaken. 

Na  dat  wy  een  plaats  voor  fes  perfoonen  hadden  uit-' 
gekipt,  vraagt  den  Kaftelyn  wat  'er  van  onzen  dienft 
-mogt  zyn?,,  Vier-  of  fes  kannen  van  het  alderbefle  (*)  Be* 
„  delaars  Bier ,  (fprak  den  Heer  Peters)  benevens  Tabak 
w  en  Pypen.  Het  zal  u  gewerden  Heeren ,  (fchreeuwde 
„  den  verminkte  Waard  met  een  flem  als  een  ftorm- 
„  klok), want  ik  noch  myn  bedienden  laaten  geen  menfch 

„  een  ogenblik  zieltoogen  ".  Met  een  fnap  waaren  wy 
bedient,  en  na  het  Bier  te  hebben  geproefc  en  voor  echt 
gekeurt ,  zaaten  wy  dat  fpel  met  gemak  te  aanfchouwen. 

Korts  daar  aan  zaagen  wy  dien  Bedeltroep  ommegangs 
gewyze  komen  aanfcharrellen  ,  kreupelen  en  lammen, 
gebochgelden  en  verminkten,  blinden  en  zienden,  op 
krukken  en  op  fielten,  met  pypen  en. vedels,  dooreen 
gedruis  verzelt ,  overeenkomende  met  het  Muziek  van 
Tivolis  en  Nicarogas ,  watervallen.  Den  eerfte  kerk- 

gang gefchiede  na  de. fpeeten,  en  dan  was  het  algemeen 
bevel.    „  Hier  bengel,  knipt  my  een  Huk  vleefcli  van 

„  dat 

C*)  Ceggars  Ale%  in  de  Engelfche  taal. 
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J,  dat  of  van  geen  foort  voor  een  Erigelfche  Schelling, 

3y  voor  twee  Schellingen,  of  voor  een  halve  Kroon  "; 
en  20  voorts,  achtervolgens  zy  £wak  of  fterk  waaren 

van  perfoonen.     Na  dat  bevel ,  trat  'er-  een  afgevaardig- 
de voor  de  baalie  van  de  Kaftelynin,  en  beiprak  twee, 

vier,  fces  ofte  meer  kannen  Bedelaars  Bier,  voor  deeze 
of  geene  zitplaats ;  en  vervolgens  vielen  Mans  3  Vrou- 

wen en  Kinders,  aan  te  fmullen  en  te  likken  ,  gelyk 
als  uitgehongerde  menfchen.    Onderwyl  waaren  de  zes 
dienftboden  in  een  geftadige -beweeging.  De  Koks  speel- 

den met  de  mefTen  om  en  t'om  die  ipeeten,  gelyk   als 
-oudtyds  de  Heykoopfche  en  Lexmondfche  Boeren  plagten 
-te  fpeelen  om  hun  eigen  vleefch,  op  alle  markten  en 
kermiflen.    De  beide  kelderknegts,  verbleekt  en  geeps 
wegens  het  bedelaars  bier,  dat  £y  hadden  getapt  ofte 
fcelve  gedronken,  vloogen  door  die  kelderzaal  dat  men 

'er  geen  oog  op  kon  houden.    En  de  meiden  rammelden 
en  roezemoefden  20  vreeslyk  onder  de  fchotels  en  tafel- 
J^orden,  dat  de  luidruchtigflen  te  naauwernood  hun  b.yr 
ronder  geluid  konden  hooren;  ukgezondert  den  Kafte- 
lyn,   die  zyn  ftentors  orgelpyp  verwonderlyk  wift  te 
doen  gelden. 

Op  een  goeden  beet,  fmaakt  een  mallen  teug  zegt  het 
bekent  fpreekwoort,  en  dat  vochtig  voorfchrifc ,  wiert 
by  dien  verplukten  troep  niet  ver.waarloofc.  .Deqs  beval 
jeen  fles  fy  der,  geen  riep  om  een  bak  Punch,  eenderde 
vorderde  een  tankert  f*)  ftout,  eri  vooral  ftont  den  ge* 
•fuikerde  brandewyn  en  wagcholder  binnen  in  allerhande 
foorten  van  drinkmaaten. 
Om  nu  weer  te  komen. op  den  afgebrooken  text  van 

Daniel  Boon  van  Borgerhout. ,  heb  ik  niets  meer  te  zeg- 

ge^ •  <*j  Een  koppig  fleik  foort  van  Engelfch  Bier. 
Vierde  deel,  Rr 
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gen,  dan  dat  hy  hemelde  in  het  begin  van  de  Eeuw  dui«. 
zent  zeven  hondert ,  en  in  Londen  hier  of  daar  wieit 

begraaven. 

JAN  BAPTIST  GASPERS, 
GEMEENLYK    GENAAMT 

LELYS   BAPTIST. 

Het  tydbeftek  van  Ga/pers  begraafenis*,  is  ons  beter 
bekent  als  de  tydftip  van  zyn  geboorte,  gevolg- 

lyk  zal  ik  het  eene  aanhaalen ,  en  het  andere  verzwygen. 
Die  Jan  Baptijl  kwam  op  zyn  beurt  eens  kyken,  wat 
'er  viel  te  -doen  in  de  Brouwery  des  Weerelds,  en  dit 
gebeurde  in  Antwerpen,  by  de  Sinjoorie  gedoopt,  den 
pronk  van  alle  Steden.  Hy  wiert  opgetrokken  in  de 
School  van  Thomas  Willeborts^  die  een  Leerling  is  ge- 
weeft  van  Anthony  van  Dyk.  Hy  kwam  over  in  En* 
gelant  onder  het  bewint  van  den  Protektor  Olivier 
Kromwei ,  en  geraakte  in  dienft  by  den  Generaal  Majoor 
Lambert ,  die  in  eenen  adem  Gafpers  meefter  wiert  en 
leerling.  Dat  raadfel  zullen  wy  oplofTen ,  na  dat  deezè: 
korte  leevensfchets  zal  zyn  voltooit.. 

Op  de  gelukkige  herftelüng  van  Karel  den  Tweede,', 
ep  den  Troon  van  Groot  Brittanje ,  geraakte  Jan  Baptifc 
bekent  met  den  Ridder  Piet  er  Lely^  welke  Konftfchilder 
zich  bediende  van  Gafpers  pen&el  in  het  fchilderen  van  de 
geftakens  zy ner  Konterfytfels ,  en  alleen  ,  die  byzonder- 
heit  is  een  overtuigent  bewys  van  zyn  uitmuntendheit  in 

de  Schilderkonft.  Na  Lelys  overlyden  wiert  hy  gebruikt ' 
by  Johan  Jüleyy  Schildknaap,  en  een  voornaam  Kon- 

ter- 
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ferfytzelfchilder  in  Londen.  En  naderhant  fchilderde  hy 
de  geftaltens  en  de  draperyen  voor  den  beroemden  Rid- 

der Godefried  Knetter  ,  een  waardig  opvolger  van  den 
Ridder  Lely ,  die  de  voornaamfte  Vorften  ;van  Europa 
heeft  gekonterfyt ,  en  wiens  geheugen  eeuwiglyk  zal 
yerblyven. 

Die  Jan  Baptijl  Ga/pers  was  te  ielver  tyd  een  treflyk 
Konftfchilder  en  Konftkenner,  die  meermaals  veele  ge- 

wichtige verfclüllen  over  de  echtheit  van  deeze  en  geene 
konfttafereelen  beflift,  en  wiens  oordeel  voor  onfeilbaar 
wiert  geacht.     Daarenboven  munte  hy  uit  boven  alle 
fcyn  tyd-  en  konftgenooten ,  in  het  ordonneeren  van  tee- 
keningen  voor  tapyten  5  zynde  hy  befchouwt  als  den 
voornaamfte  Teekenaar  van  de  Koninglyke  hooge  School 
der  Schilderkonft. 

Hy  overleed  in  Londen  i  op  het  jaar  duizent  zes  ion- 
j  dert  vierenzeventig ,  en  legt  begraaven  in  de  St.  James 
I  Kerk,  alwaar  wy  verhoopen  dat  zyn  aflche  ongeiloort 
mag  blyven  beruften. 

Dat  de  "Wapens  en  de  Schilderkonft  niet  onovereen- komende  zyn,  zal  ik  aantoonen  in  het  voorbeelt  van 
den  bovengenoemden  Generaal  Majoor  Lambert ,  die 
een  leerling  is  ge  weeft  van  Jan  Baptijl  Ga/pers,  en  aan 
den  beroemden  Olivier  Kromwei  geen  gemeene  dienftea 
heeft  beweezen  met  den  degen. 

Kr  %  LAM- 
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LAMBERT, 

GENERAAL    MAJOOR 

,  .E  N KONSTIG
  
BLOEMSC

HILDER.
 

SA  vrolyke  Bloemfchilders ,  verheft  thans  uw  kruinen' 
gelyk  als  de  hooggetopte  Geeders  op  Libanons  Ge* 

bergt  5  wyl  een  van  Ma  vors  Vorften  looten  zich  gewaar-, 
digt  een  lid  te  zyn  in  het  Konftgenootfchap  van  Bloe- 

men en  kruiden. 

Galmt  thans,  jö  Triomf!  ter  eere  van  de  rooien, 
Geheiligt  aan  de  Mingodes, 
Aan   Citherê,  die  Ryks  -  Princes : 

Op  Idas  hoogGebergt,  meer  gloeijende  als  turkoozen;. 
Wyl  Lambert  het  penfeel  grypt  meteen  ftaale  vuift. 

Door  flof  en  bloed  begruift, 

Om  Flora's  Lentefchat  langs  helle  konftcouleuren , 
Pidtura  ten  geval,  op  't  keurlykil  na  te  fpeuren,.  . 

Lambert  den  Generaal  Majoor,  is  niet  alleenlyk  een 
overgroot  aanmoediger,  maar  zelfs  een  konftig  Bloem- 
fchilder  geweeft.  Hy  wiert  onderweezen  in  de  Schil- 
derkonft  by  Jan  Baptijl  Gafpers,  en  was  een  keurlyk 
Bloemfchilder  in  de  voorige  Eeuw.  Die  Krygsbevelheb- 
ber  fcheen  wel  bewuft ,  dat  geen  lichaam  kan  gezond 
blyven  zonder  oeffening ,  noch  zeg  ik  het  natuurlyk, 
noch  het  ftaatkundig  lichaam.  En  waarlyk  een  recht- 

vaardige en  eerlyke  Oorlog  is  de  vereifchte  oeffening 

aan 
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aan  een  Koningryk  ofte  aan  een  Gemeene  Bell;  want 

In  eenen'  traage  qnachtzaame  Vreede  êlz\  jde  moedigheit 
verwyït  worden,  en  de  goede  zeeden' zullen  gantfcnelyk verderven. 
<  Doch  aan  den  andere  kant  was  den  Generaal  LamberJ 
ïiiet  onkundig,  dat  de  oude  Soldaten  den. Oorlof  be- 

minnen^ doch  het  yegten  haaten:  en  achteryolgens  den 
inhoud  van  dat  voorfchrift,  fioeg  hy  over  tot  lief  Konftl 
penfeel.  Zyn  Bloemftukken^  zyn  dun  gezaait,  alzo  hy 
die  niet,  fchilderde  om  den  broode,  maar  'er  zyn  eigen 
Jiuis  mee  vereierde,  ofwegfchónk^an  zyn  goede  VrienT 
den  en  Vriendinnen.  Den Ridder Godefrled  Kneller 
had  een  Kabinetftuk  gefchildert  by ,,  dien  Lamhert ,  een 
voet  en  fes  of  acht  duim  in  de  hoogte,  en  tien  duim  in 
.de  breedte,  gefchildert  op  een  kopere  plaat.  De  behan- 

deling en  de  fchikking  der;  "jBloemen  zweefde  op  den Schildertrant  van  den  zogenaamden  Bloemen  -  Breügel  y 
doch  meer  uitvperig,  en  aardiglyk  getoetft.r  Noch  was 

'er  een  Tafereel  te  zien  op  het' jaar  duizent  zevenhondert twaalf,  in  het  Paleis  van  den  Hartog  van  Leeds  tot 
Wimbleton  ;  en  andere  Bloemtafereelen  zyn  ons  niet 
voorgekomen  van  dien  verflaalden  Konflfchilder. 

Den  oudfte  Zoon  van  Lambert^  genaamt  Johan  Lam* 

hert ',  fchilderde  fraaijeKonterfytzels,  voor  al  wel  gelyk 
in  de  tronien,  welke  noch  zo  hier  als  elders  in  Engelant 
werden  gevonden.  Die  laatftgemelde  Heer  overleed  in 
den  jaare  duizent  zeven  hondert  twee,  en  meer  konft- 
betrefFende  byzonderheden  van  Vader  en  Zoon,  kan  ik 
den  Leezerniet  voorduTchen,. 

Rr3  JOHAN, 
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JOHAN    LOOTEN. 

Die  Konftenaar  is  een  Hollander  van  geboorte,  en 

indien  'er  niet  de  eene  Stad  is  genomen  voor  een 
andere,  een  Amfterdammer;  doch  wie  zou  een  fprong 
van  den  Wefter-Tooren  willen  doen  tot  beflifling  van 
dat  verfchil?  Hy  heeft  zich  meerendeels  opgehouden  in 
Londen,  en  begaf  zich  des  zomers  ten  platten  lande,  om 
aldaar  de  openingen  der  Bollenen  en  Wouden ,  de  Heu- 

vels en  Daalen  en  diergelyke  Kluifenaars  gezigten  te  tee- 
kenen ,  na  het  leeven.  Zyn  koloriet  valt  wat  koud , 

met  een  onvermaakelyke  duiflernis  vermengt;  nochtans 
wel  verftaan  ontrent  de  fchikking  van  lichten  en  fchadu- 
wen.  Hy  was  een  byzonder  liefhebber  van  Eiken  Boo- 
men,  zo  dat  hy  zekerlyk  den  Hof-Schilder  der  aloude 
Druïden  zou  zyn  geween:,  welke  Woudpaapen  die  boo- 
men  eerden  als  zo  veele  godheden,  indien  hy  eenige 
honderde  jaaren  herwaards  waaren  opgelooken.  Ik  heb 
eenige  Teekeningen  gezien  van  dien  Jóhan  Looien ,  wel- 

ke Eiken  Boomen,  bladers,  en  eikels,  zo  konftig  en 
Zuiver  waaren  behandelt,  dat  zy  voor  de  papierbehande- 

ling van  den  Fluiveelen  Breugel  geen  hair  breedte  be- 
hoefden te  wyken. 

Op  een  tyd  trof  hy  een  avontuur  aan,  gelyk  als  hy 
dikmaals  zedert  heeft  verhaalt,  welke  ik  den  Leezer  zal 
mededeelen,  om  hem  een  denkbeelt  te  geeven  van  de 
geneigdheit  der  Britten  wegens  hunne  onverfchilligheit 
tufTchen  de  dood  en  het  leeven. 

Johan  Looten  ftont  op  een  tyd  aandachtelyk  te  teeke- 
nen in  een  Woud ,  toen  hy  een  ftem  hoorde ,  die  nu 

hartiglyk  fcheen  te  bidden,  en  by  tuflchenpoozen  alom- 

mers 
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mers  zo  hartiglyk  kwam  te  vloeken.  Den  Teekenaar 
poogde  dat  geluid  na  te  fpooren  langs  den  Verrekyker 
van  zyne  oogen ,  maar  het  was  hem  ondoenlyk  de  dicht- 
gepakte  blaaers  te  doorbooren,  des  hy  befloot  van  die 
kat  uit  den  boom  te  kyken  met  een  diep  karthufiaans 
ftilzwygen.  Sommige  fpotters  willen  wel  zeggen ,  dat 
Looien  zyn  potlootspen  in  zyn  zak  flak ,  om  een  gebed 
te  doen  voor  zyn  eigen  veiligheit,  en  die  gedachten  is 
juift  niet  ongerymt,  en  verdient  meerloovens,  als  laa- 
kens.  Korts  daar  na  hoorde  den  Schilder  een  zwaaren 

bons,  waarop  hy,  die  een  vogel  was  zonder  vaak,  toe- 
fclïoot,  om  dien  fiag  na  te  ipeuren. 

Maar  hoe  ftont  Looien  te  kyken ,  toen  hy  een  man 
vry  aanzienlyk  op  het  oog  zag  hangen  te  fpartelen  aan 
een  ftevigen  Boomtak ,  dien  hy  fluks  losfneed ,  en  liet 
neervallen.  Den  Teekenaar  ontflrikte  vervolgens  dien 

doodelyken  ringkraag ,  ontknoopte  'sMans  kamifool,  en 
goot  hem  eenige  droppelen  Brandewyn  in  den  mond? 
want  Joban  was  altoos  voorzien  met  een  zakpiflool, 
van  dat  kordiaal  tegens  de  vreeze  der  wouden  en  een- 
fcaame  Boflchagien*.  Den  half  geworgde  Brit  opende 
fcyn  blikken,  bekeek  vry  verbaaffe  zynen  VerloiTer,  en 
verzuchte  hartiglyk.  Den  Konftenaar  onderwyl  ver- 
troofte  dien  wanhoopenden  met  aanmoedigende  woor- 

den. Hy  ftelde  hem  voor  oogen  den  gruuwel  van  des- 
zelfs  moord ,  wiens  belooning  wort  achtervolgt  door  de 
eeuwige  verdoemenis;  en  in  tegendeel ,  dat  zo  lang  als 
den  Menfch  adem  haalt  x  de  hoop  verblyft  van  eenmaal: 

een  einde,  voor  't  minil  eenige  verligtenis  te  zullen  ge- 
nieten in  zyn  rampen  en  wederwaardigheden*  Den 

Engelfchman  bekwam  op  't  laatfte  zyn  verlooren  fpraak , 
'<ten  deele  door  de  vermaaningen  des  Teekenaars ,  en 
'meerendeels  langs  een  herhaaling  van  het  voorengemelt 

kor- 
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kordiaal.  Hy  bekende  zyn  fchuld ;  betuigde  leedweezen 
wegens  die  voorgeftelde  euveldaad;  beloofde  beterfchap, 
en  na  zynen  Vertoner  te  hebben  bedankt  in  zielroeren- 
de  termen,  nam  hy  zyn  affcheid,  en  vertrok  met  lange 
fchreeden. 

Johan  Looten  was  ten  hoogfte  voldaan  wegens  zyn 
verrichting,  en  ftaakte  voor  dien  dag  de  oeffening  van 
de  potlootspen ,  om  zich  met  een  glas  wyn  van  aangele- 
gendhek  te  gaan  vervrolyken  in  het  nabuurig  Dorp. 
Daags  daar  aan  ging  hy  bytyds  in  dat  dgen  Bofch ,  om 
zyn  afgebrooken  Teekening  te  voltooijen  ;  doch  hoe 
vroeg  hy  ook  was  opgeftaan  ,  echter  belande  hy  te  laat. 
Die  zelve  Heer  van  daags  te  vooren,  had  zich  bedacht, 
en  voor  goed  en  al  opgehangen  op  die  eigen  Stee.  Den 
Konftfchilder  riep  hem  toe,  trok  hem  by  de  beenen; 
maar  ziende  dat  het  joks  was  verandert  in  ernft ,  en  de 
man  zo  dood  was  als  een  gekaakten  haring,  liet  hy  hem 
Jiangen ,  en  volvoerde  zyn  opgefchorte  Teekening  zon- 

der eens  meer  aan  dat  ondier  te  gedenken. 
Het  is  de  pra&yk  des  Weerelds ,  van  te  gelyk  God 

en  den  Menfch  te  beleiden ,  zonder  eenig  inzigt  van  te 
zullen  voldoen  aan  die  geloften.  Als  den  Menfch  zich 
bevint  in  eenige  ongelegendheden ,  en  is  benoodigt  om 
eens  anders  hulp ,  hoe  komt  hy  dan  te  fmeeken ,  te  be- 

tuigen, te  belooven,  te  zweeren,ja  gelyk  als  men  zegt, 
zyn  woorden  met  zyn  bloed  te  onderteekenen.  En  ech- 

ter is  hy  bewuft  te  zei  ver  tyd,  dat  hy  noch  in  ftaat, 
noch  gezint  is,  den  alderminften  artykel  van  dat  hooflch 
wywater  te  zullen  nakomen.  Die  gehangen  Brit  is  myn 
bewysreden  ten  opzigte  van  zyn  verhinderde  zelfs* 
moord;  en  meer  andere  voorbeelden,  toepaüelyk  op  ge- 

vallen van  een  andere  natuur,  zal  ik  althans  laaten  be- 
rufcen. 

Om 



d  e  r;  N  E  D  E  R  t  A.N  DE  R  S.  321 

Om  nu  van  den  ftrop  te  komen  op  het  konftpenfeel, 
gelieve  den  Leezer  te  weeten,  dat  Joban  Looten  mees- 
tentyds  op  het  fchilderen  van  groote  Landfchaptaferee- 
len  was  geftelt.     Ook  heeft  hy  veele  Landftormen  ge- 
fchildert,  verzelt  door  zwaare  Stortregens ,  ontwortelde 
en  gefcheurde  Boomen  ,  Watervallen  ,  en  vluchtent  Vee  9 
JDflen ,  Schaapen ,  Bokken  en  Lammers.    Dat  foort  van 
zyn  konftftukken  wert  noch  wel  gewilt  in  Engelant,  en 
is  ook  wel  200  aangenaam  als  Zeeftormen  ,  weegens 
een  grooter  verfcheidenheit  van  voorwerpen.    Noch  is 
hy  beroemt  wegens  zyn  natuurlyke  verbeeldingen  der 
Alpifche  Gebergtens ,  alwaar  hy  zich  eenige  jaaren  had 
opgehouden  voor  zyn  komft  in  Engelant.    Zyn  Alpi- 

fche Gezigten  zyn  alommers  zo  meenigvuldig  in  Lon- 
den, als  de  Bloemflukken  van  Gafpar  Fedro  Verbrug- 

gen overvloeijen  in  Antwerpen ,  en  dat  is  vry  veel  ge- 
zegt  zonder  het  gezegde  te  bewyzen.    Den  Leezer  ge- 

lieve deeze  vergelyking  aan  te  neemen  by  wyze  van  een 
zeker  of  voor  een  onzeker  getal ,  en  die  betooging  ver- 

vat de  bewysftukken  veeier  onzer  hedendaagfche  geleer- 
den.   Joban  Looten  vorderde  als  een  tweehondertjaarige 

Eikenboom  trapsgewyze,  en  flierf  voor  goed  en  al  op 
het  Jaar  duizent?  zes  hondert  zeventig,  of  daar  omftreeks, 
en  geeft  ons  daar  langs  heilig  avond  met  de  Befchryving 
van  zyn  leevensbyzonderheden. 

GERARD    EDE  MA. 

Gerard  Edema  is  geen  Vries,  maar  een  gebooren 
Amfterdammer ,  af  komftig  van  zeer  fatfoenlyke 

Ouders,  en  vermaagfchapt  aan  veele  deftige  Kooplui- 
den ,  lnboorelingen  en  Inwooners  van  dat  achtfte  Wee- 
Vierde  deel.  Ss  relds- 
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reldswonder.  Hy  was  een  Leerling  van  Aldert  van 
■Eve  f  dingen  9  dien  konftryke  Landfchapfchilder ,  wiens 
Tafereelen  noch  in  hooge  achting  zyn  by  Nederlands 
konftlievenden.  Hy  belande  in  Londen  ,  ontrent  hec 

Jaar  duizent  zes  hondert  zeventig,  alwaar  hy  zich  t'  ze- 
dert  meerendeels  heeft  opgehouden. 

Zyn  Landfchaptafereelen  vertoonen  doorgaans  Ton- 
neelen  van  Rotfen,  Steiltens,  Watervallen  en  verbaa- 

zende Gezigten  ,  by  den  geleerden  Burnet  genoemt , 
een  gebrooken  Weerelt,  in  zyn  vertoog  de  befchouwe- 
lyke  kennis.  Altoos,  voor  !t  minft  dikmaals,  verkoos 
hy  tot  zyn  penfeels  onderwerp  een  onbebouwde  Lucht- 
ftreek ,  vervult  met  Rotfen  en  Watervallen ,  welke  voor- 

werpen hy  zeer  natuurlyk  kwam  te  verbeelden.  Een 
aangenaame  warmte  verfpreid  zich  door  alle  zyn  konft- 
ftukken  ,  om  daar  langs  den  fchrik  van  die  onguure  ge- 
fchapenheden  te  vergoeden ,  te  verzachten ,  en  te  ver- 
vrolyken.  Die  leergierige  Konftenaar  ondernam  wel 
nadrukkelyk  een  gevaarlyken  en  onaangenaamen  togt 
na  Noorwegen,  en  na  het  Nieuw  Ontdekte  Land,  om 
aldaar  die  Gezigten  ten  deele  op  het  papier  te  brengen  , 
en  ten  deele  mee  te  neemen  in  zyn  geheugen. 

Hy  was  een  van  de  fchoonfte  Mansperfoonen  in  zyn 
Eeuw,  en  die  zich  verwonderlyk  in  de  gonft  der  Engel- 
fchen  wift  in  te  dringen ,  door  een  leevenswyze  buiten 
belang ,  en  een  vrolyken  inborft.  Hy  waare  gelukkiger 
geweeft ,  indien  hy  den  Stoïcyn  wat  meer  had  uitgehan- 

gen ;  doch  wyl  hy  een  wys  Man  was  gezint  na  te  vol- 
gen ,  nam  hy  den  ouden  Kato  tot  zyn  Leidftar ,  die  zich 

noch  dikmaals  beklaagde  dorft  te  hebben,  na  het  ont- 
kurken van  zyn  zevende  drielings  fles  Montefiaskone 

Wyn.  Echter  gaf  hy  altoos  den  voorrang  aan  het 
Konftnallet  by  den  dag,  maar  ais  de  helle  dagtoorts  be- 

gon- 
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gön  te  zinken,  wierden  de  hekken  verhangen  tegens 
den  nacht.  Hy  hielt  zo  wel  een  Jaarregifter  van  den 
Beeker-  en  Oogft  der  Gravefche  Wynen,  als  een  Ko- 
renbyter  een  Naamrol  opftelt  van  een  gewas  der  graanen. 
Zo  nu  als  dan  vierde  hy  wei  eens  oen  driedaags  feeft  ter 
eere  van  den  hoepelrok ;  doch  zulks  gebeurde  maar  te 
hooi  en  te  gras,  Bacchus  had  altoos  den  voortogt,  en 
Venus  kwam  maar  om  de  flender  in  de  achterhoede  aarr- 
flurven. 

Die  braave  Landfchapmaaker  heeft  veele  konftftukken 
gefchildert  voor  den  Hartog  van  Sint  Albans ,  den  Gra- 
ve  van  Exeter,  en  voor  meer  andere  Britfche  Lords  en 
groote  Heeren.  Op  het  Jaar  duizent  zeven  hondert  zes- 

tien, heb  ik  een  overheerlyk  konftftuk  gezien  tot  Ox* 
fort,  by  dien  Gerard  Edema  gefchildert ,  en  met  twee 
Beelden  klein  leeven  geftoffeert ,  by  Marcel  Laroon. 
Dat  Tafereel  verbeelde  een  Zee  op  den  tweede  grond, 
bewoogen  door  een  feilen  Storm,  en  beflaagen  met  ee- 
nige  Schipbreuk ,  lydende  Vaartuigen.  Aan  de  rech- 

terhand vertoonde  zich  een  affchuuwelyke  fteile  Rots, 
doorforooken  met  emigc  Watervallen  ,  wiens  onderfte 
een  blaauwachtige  Grot  deet  zien,  in  welkers  ingang 
Sint  Francis  van  Aiïifen  was  gekonterfyt,  verzek  door 
een  Leekebroer,  die  demoediglyk  zat  gedooken  in  een 
hoek  van  dat  Dal.  De  Rots  zelve  was  bewaflen  met 
Maften  Boomen  j  Heefters  en  eenige  wilde  Kruiden; 
en  den  voorgrond  bezaait  mét  Doodshoofden  ,  vaale 
Beenders,  en  diergelyke  fterfelykheids  Zinnebeelden. 
Het  fcheen  my  toe,  dat  die  wakkere  Heefters  dat  ftuk 
hadden  gefchildert  op  de  uitdaaging  van  een  tweegevegt, 
om  te  zien  wie  dat  zou  zeegenpraalen  over  zyn  Mede- 

dinger ,  zonder  dat  echter  een  dier  beiden  had  gezondigt 
tegens  de  houding  in  't  algemeen. - 

Ss  2  >Vy 
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Wy  zouden  een  byiler  groote  meenigte  van  Edemas 
berotfte  Konfttafereelen  konnen  bybrengen,  ten  zy  wy 
gedachtig  waaren  aan  het  Engelfch  fpreekwoord  (#) ,  te 

veel  van  eene  zaak ,  bederft  het  {pel  in  "'t  geheel.  Veel eer  zullen  wy  dien  geliefden  Gerard  Edema  de  laatfte 
eere  bewyzen,  en  grafwaards  geleiden.  Hy  overleed  te 
Richemond  in  Surrey,  werwaards  hy  zich  had  vertrok- 

ken ,  om  was  't  mogelyk  zyn  gezondheit  te  verbeteren , 
door  eene  maatige  leevenswyze,  en  langs  de  inademing 
van  een  frisfche  lucht.  Maar  als  de  dood  de  poppen  in 

't  hoofd  krygt,  lacht  die  eens  met  een  gezonde  lucht,  te 
meer  als  hy  een  oud  eigen  tegens  de  grafwaards  hellende 
lichaams  gefteltenis  des  lyders  heeft  opgevat.  Hy  ftierf 

in  het  veertigfte  jaar  zyns  oüderdoms,  in  't  jaar  duizent zeven  honderc. 

NIKLAAS    WIELING  S. 

's  Ti  /Tenfchen  bedryven,  na  het  ons  toefchynt,  wer- 
1VJL  den  beheerfcht  by  zekere  invloeijingen  van  ge- 

lukkige ofte  ongelukkige  geflarntens ,  aan  dewelke  wy 
het  grootfte  deel  van  onzen  roem  of  misdaat  toefchry- 
ven ,  waarmee  onze  bedry  ven  werden  gelaakt  of  gepree- 
zen.  Dit  bovenftaande  is  de  flelling  der  Starrekykers; 
doch  ik  ben  van  het  navolgent  gevoelen.  Dat  in  het 
midden  van  alle  de  verfchillige  en  onzekere  toevallen  op 

deeze  Weerelt,  'er  een  geheime  fchikking  en  ,t'  zamen- 
fchakeling  behoort  te  werden  vaftgeftelt,  by  de  Voor- 
zienigheit  beftiert  en  overheerfcht,  waar  langs  een  iege- 
lyk  komt  te  beweegen  in  zyn  rang,  om  den  loop  hem 

beflemt 
(*)  Tqq  mucb  of  om  tbing ,  is  good  for  notbing. 
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beftemt  te  vervolgen.  Den  Konftfchilder  Wielings  heefc 
geen  reden  gehad  van  zich  te  beklaagen  over  zyn  lot, 
wiens  verdiende,  begonftigt  by  deVoorzienigheit,wiert 
opgetut  tot  Hof-  Schilder  der  ondermaanfche  Weereld- 
góderi. 
.  Niklaas  Wielings  wiert  Hof- Schilder  van  Frederik 
Willem,  Keurvorll  van  Brandenburg,  in  het  Jaar  dili- 

gent zes  hondert  een-en-zeventig ,  voor  welke  Vorft  hy 
ontelbaare  konftftukken  heeft  gefchildert.  Veele  Lee- 
vens-  of  Konftbyzonderheden  van  dien  Konftenaar  kan 
ik  niet  aannaaien,  by  gebrek  van  bericht , ;  echter  zal  ik 

's  Mans  Eerekroon  opfchikken  met  het  edel  gefteente 
eens  Leerlings.  Den  beroemde  Augujlyn  Terwejlen, 
die  pas  zyn  twintig  jaar  had  bereikt,  wiert  toevertrouwt 
aan  Wielings  leerbeftier ,  onder  wiens  opzigt  hy  een  der 
voornaamfte  Hiftorie  -  Schilders  is  geworden  van  zyn 
eeuw.  Het  is  wel  waar,  dat  Augujlyn  t' zeedert  noch 
twee  jaaren  heeft  gefchildert  onder  het  opzigt  van  den 
voortreffelyken  Hiftorie- Schilder  Willem  Boudyns ;  doch 
alvoorens  waaren  de  vafte-  grondveften  van  zyn  Konft- 
gebouw  gelegt  onder  Niklaas  Wielings ,  op  de  Jaaren 
duizent  zes  hondert  zeventig  en  een-en-zeventig. 

Marinus  de  Joode,  by  zyn  leeven  DrofTaart  van  óqii 
Edelen  Hove  van  Holland,  Zeeland  en  Weftvriesland , 
had  een  overfchoon  Tafereel  van  Wielings  in  zyn  Konft- 
kabinet.  Dat  ftuk  was  een  Zinnebeelt,  en  verbeelde  de 
Vlugt  des  Oorlogs  voor  de  Vrede,  zynde  keurlyk  gete- 
kent ,  fchoon  gekoloreert  en  meefterlyk  getoetft.  Al- 

hier fchiet  my  te  binnen ,  dat  Robert  du  Val  van  \  ge- 
lyken  in  de  gronden  van  de  Teeken-  en  Schilderkonfl 
by  dien  Niklaas  Wielings  wiert  onderweezen.  Meer 
weet  ik  niet  te  fchry ven ,  betreffende  dien  Konftenaar , 
weshalven  ik  zal  overfleeken  op  zyn  Zoon. 

Ss  3  MA- 
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MATHEUS    WIELINGS. 

Die  Matheus  Wielings  vinde  ik  geboekt  op  liet  Kond. 
regifter  van  de  Maatfchappy  der  Schilders ,  opge- 

recht  in  's  Gravenhaage ,  en  aangetekent  in  het  Jaar 
duizent  zes  hondert  vier -en -negentig.  Matheus  had 
liet  ongeluk  dat  zyn  Vader  Niklaas  hem  wat  te  vroeg 
ontviel ,  wiert  echter ,  zo  door  het  voorig  onderwys 
zyns  Vaders,  als  door  zyn  byzondere  vlyt,  een  braaf 

Konflfchilder.  Hy  woonde  in  's  Gravenhaage ,  en  fchil- 
derde  meeflentyds  de  Cieraaden  en  de  Schermen  voor 
de  Franfche  Operaas  en  voor  het  Nederduitfch  Schouw- 

burg ;  als  insgelyks  konftige  Verfchieten  en  vrolyke  Ge- 
zigten,  op  de  daar  omftreeks  geleegene  Buitenplaatzerr 
en  Heerenhuizen.  Hy  is  overleedsn,  zo  ik  het  wel  heb, 
tien  of  elf  Jaaren  geleeden. 

KOR  NE  LIS  JANSZENS. 
Een  zittende  Kraai  krygt  niets,  doch  een  vliegende 

Kraai  bekomt  iets ,  zegt  het  Nederlanfch  fpreek* 
woord  ;  doch  de  algemeenheit  van  dat  Zegswoord  wert 
by  my  gefluit.  Ik  vang  dagelyks  meer  wild  van  byzon- 
derheden  by  het  zitten  ,  als  ik  voortyds  opdee  onder 
het  vliegen.  Noch  onlangs  fchoot  ik  de  navolgende 
leevensbyzonderheeden  van  dien  bovenftaanden  Konft- 
fchilder  in  een  Engelich  Boek,  welk  wild  ik  thans  den 
nieuwsgierigen  Leezer  zal  opdifTchen. 

Komelis  Jan/zen  was  een  Konterfytzelfchilder  in  de 
voorige  Eeuw  (zegt  myn  Schryver)  een  Amfterdammer 

van 
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van  geboorte,  maar  het  Jaar  wanneer  komt  hy  niet  te 
melden.  Die  Konftenaar  ftak  van  het  Y  over  na  den 
Teems,  onder  het  Ryksbeftier  van  Karel  den  Tweede, 

en  het  fchynt,  dat  hy  daar  wel  Haagde,  wyl  hy  t'  ze- 
zert  in  Londen  verbleef,  en  is  overleeden.  Het  Kon- 
terfyten  was  zyn  beroep,  en  een  bewys  van  zyn  uit- 
muntenheit  in  dat  deel  der  Schilderkonft  werf  goedge- 

maakt en  beweezen ,  alzo  hy  niet  alleenlyk  de  voor- 
naamfte  Britfche  Grooten,  maar  zelfs  Karel  den  Tweede, 
zyn  Broeder  Jakob  den  Tweede ,  en  den  Hartog  vari 
Monmouthj  itarels  natuurlyken  Zoon,  meermaals  heeft 
gekonterfyt  na  genoegen. 

De  Konterfytzels  van  Janfzens  zyn  keurlyk  en  zui- 
verlyk  behandelt ,  glad  en  effen  als  een  fpiegelglas ;  en 
zyn  Kleedyen  en  By  werken  fchoeijen  op  die  zelve  leeft. 
Doch  hem  ontbrak  den  loflen  zwier  van  den  Ridder  An= 
thony  van  Dyk,  als  insgelyks  den  onbedwongen  en  ech- 

ter vatten  omtrek  van  dien  laatftgemelden ,  wiens  we- 
dergaa  wy  wanhoopen  van  ooit  te  zullen  zien  opdaagen. 
Maar  als  ik  zeg,  dat  Janfzens  Konterfytzels  keurlyk  en 
zuiverlyk  waaren  behandelt,  zinfpeel  ik  niet  op  Benners 
Mofaïckfche  tronien,  alzo  ik  het  geheugen  van  Komelis 
Janfzen  niet  poog  te  beleedigen,  door  hem  te  vergely- 
ken  by  den  laatftgemelden.  Ik  zeg  Denner ,  op  wiens 
gekonterfyte  Tronien  men  het  zweet  der  Konterfyters 
ziet  flollen  in  kleine  Hippelen,  gelyk  aan  verbleekte 
vliegenpooten.  Denners  arbeidzaame  fchilderwyze  is 
zodaanig  \erfchillig  van  een  geeflryken  Schilderstrant, 
gelyk  als  de  platte  Tronien  van  Godefried  Schalken  van 
Godefried  Knellers  ronde  Konterfytzels  komen  te  ver- 
fcheelen.  Komelis  fKerf  in  Londen,  en  wy  zullen  hem 
met  der  tyd  volgen. . 

JAKOB. 
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JAKOB    PEN. 

Alhoewel  die  Konflfchilder  een  braaf  Meefter  is  ge- 
weeft  ,  echter  wert  zo  min  van  hem  of  van  zyn 

konft  gewaagt  in  de  Nederlanden ,  als  'er  gewag  wort 
gemaakt  van  de  Tafereelen  des  Vriefchen  Raphaels ,  op 
de  Paryfche  ofte  op  de  Londenfche  Koninglyke  Hooge 
Schooien  der  Konften  en  Wetenfchappen. 
i  Dfe  Jakob  Pen  is  een  Nederlander  van  geboorte, 
doch  de  Stad  van  zyn  geboorte  is  my  alommers  zo  min 
bekent  als  de  geboorteplaats  van  den  blinden  Homeer  is 
bekent  aan  de  ftikziende  Geleerden.  Eenige  Stamhuis- 
geletterden  zyn  van  gedachte ,  (  doch  met  veel  fchyn 
van  onwaarheit)  dat  Jakob  Pen  was  vermaagfchapt  aan 
Giovanni  Francifco  Penni ,  bygenaamt  den  Faktoor, 
wyl  hy  het  opzigt  had  over  Raphaels  uitgaave  en  huis- 
beftier,  doch  dat  hy  een  letterkneep  van  zynen  naam 
afknipte,  pm  zich  te  voegen  na  de  fpelkunde  der  Engel- 
fchen  en  Nederlanders :  maar  wy  denken  onze  Pen  dien 
aangaande  niet  te  verftompen.  Altoos  dit  is  een  beken- 
de  waarheit,  dat  die  Jakob  Pen  een  voornaam  Hiftorie- 
fchilder  is  geweeft,  onder  en  geduurende  het  Ryksbeftier 
van  Karel  den  Tweede,  Koning  van  Groot  Brittan je, 
en  dien  laatften  artykel  valt  maklyk  te  bewyzen.  Hy 
was  een  nitmnntent  Konftenaar,  te  gelyk  in  zyn  f  za- 
menfchikking  der  Beelden  ,  vaften  Omtrek  ,  bevallige 
Geftaltens,  en  fchoon  Koloriet,  gelyk  als  niet  duifter- 
lyk  uit  veele  noch  in  Londen  overgebleevene  weigepen- 

de Konfttafereelen  komt  te  blyken. 
Volgens  da  Britfche  Kronyk  wiert  de  konflryke  Pen 

gefnuikt  by  de  dood ,  onder  de  gedaante  eens  Roofvo- 

gels, 
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gels,  in  het  Jaar  duizent  zes  hondert  vier -en -zeventig; 
voorts  is  onze  Pen  ten  dienft  dier  geenen  ,  welke  ons 
dien  aangaande  een  nader  en  omftandiger  bericht  gelie- 

ven op  te  geeven. 

JOACHIM  van  SOEST, 

Indien  ik  Londen  niet  had  gezien ,  waare  mifTchien  die 
Konterfytzelfchilder  zo  onzichtbaar  verbleeven  als 

den  dwaalende  Jood ,  een  gefpook  dat  by  niemant  wert 
gezien,  alhoewel  by  veele  Schryvers  ordentlyk  afge- 
beelt,  in  hunne  meer  aardige,  doch  min  geloofwaardige 
verhandelingen. 

Joachim  van  Soefi  is  een  braaf  Konterfyter  geweefl , 
by  afkomfl  een  Weflphaals  Edelman ,  en  na  vermaagt- 

fchap,  na  het  uit  wy  zen  van  zyn  Van,  aan  óqh  Zil- 
veren God  van  dien  naam,  die  by  den  Hartog  van 

Bronswyk  wiert  hervormt  in  Duitfche  Daalers.  Hy  kwam 
als  een  Trekvogel  in  Londen  neerftryken,  op  het  Jaar 
duizent  zes  hondert  vier -en -veertig,  en  wiert  aldaar 
ontfangenmet  opene  armen  achtervolgens  zyn  verdienfle. 
Zyn  Konterfytzels  Zyn  Hout  geteekent  en  frifch  ge- 

koloreert ;  maar  de  geflaltens  van  zyn  Perfoonen  zwee- 
men  vry  veel  na  zyn  Landsgenooten  ,  waar  aan  de 
lichaams  middelkneep  juifb  niet  altoos  wert  waargeno- 

men by  de  Weflphaalfche  Snyders.  Ook  was  hy  door 
de  bank  niet  al  te  gelukkig  in  de  fchoone  Tronien  der 
Engelfche  JuiFers  te  treffen,  welke  konftgreep  beftaat  in 
een  foort.van  gewoonte,  en  mifTchien  een  zucht,  om 
het  geene  het  meefl  by  den  Schilder  wert  gelieft,  het 
aldernatuurlykfl  te  verbeelden.  Titiaan  en  van  Dyk 
hadden  die  kneep  fix,  vooral  den  laatfle,  die,  zo  cle 
Vierde  deel.  Tt  Schil- 
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Schilderkronyk  ''er  niet  wat  van  Sinte  Anna  laat  onder- 
loopen,  of  wel  een  Ridder,  echter  liever  een  Britfche 
Schoonheit  zag  in  puris  naturalibus ,  als  de  blanklle 
kling,  die  ooit  te  voorfchyn  kwam  uit  een  Toledaan« 
fche  Wapensmis. 

Maar  eene  byzondere  verpligting ,  welke  Engelant 
aan  dien  Weftphaalfchen  Konftfchilder  is  verfchuldigt, 
2al  nooit  in  het  vergeetboek  geraaken ,  maar  zo  lang  als 
den  Teems  de  Weereldftad  van  Londen  doorkruift , 

's  Mans  geheugen  vereeren.  Die  byzonderheit  is  deeze, 
dat  Joachim  van  Soefi  ,  den  eerfte  is  geweeft ,  die  de 
Potlootspen  en  het  Konftpenfeel  in  de  hand  gaf  aan  Jo- 
han  Riley  ,  Schildknaap ,  die  Leidftar  der  Engelfche 
Konterfytzel  Schilders.  Om  nu  noch  een  woord  vyf  of 

zes  te  zeggen  van  onzen  ouden  Konterfyter,  zal  ik  'er 
toedoen,  dat  zyn  Koloriet  warm>  en  hy  een  braaf  Na- 

volger was  van  de  natuur ,  maar  meerendeels  links  in 
zyn  verkiezing ,  en  hier  mee  zal  ik  befluiten. 

Joachim  van  Soefi  buitelde  uit  den  dop  des  leevens, 
gelyk  als  een  gegeelde  Eikel  druipt  uit  zyn  ronde  kas, 
en  wiert  by  de  dood  opgefnapt ,  ontrent  den  Jaare  dui- 
zent  zes  hondert  en  om  ende  by  de  tachentig,  na  het 
beft  geheugen  der  Britfche  Boekhouders. 

JOHAN  RILEY,  Schildknaap. 

DE  Veerelt  geeft  in  't  gemeen  den  voorrang  boven 
anderen ,  aan  de  bereifde  Schilders ,  en  aan  de  uit- 

heemfche  Geneesheeren.  Die  beiden  befchouwt ,  eert 
en  viert  de  Weerelt,  als  Vogels  die  geen  vaak  hebben, 
quanfuis  of  de  Roomfche  de  Germaanfche  Lucht ,  een 

eertain  je  ne  f  ai  quoi ,  een  iets  dat  geen  naam  heeft  be- 

zat> 
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zat,  ten  trots  van  andere  luchten.  Den  laatfte  poespas , 
en  den  eerfte  penfeelligt ,  fchreeuwen  en  baaren  zo  in 
de  Konftkabinetten  als  in  de  Krankenkamers ,  „  dat  Ita- 
„  lie,  Vrankryk  en  Spanje,  het  Hof  des  Weerelds  uit- 
„  maaken.  Dat  men  Duitfchlant ,  (rijum  teneath amici, 
„  wie  'er  om  lacht,  wacht  de  roede)  Denemarken  en 
3,  China  moet  befchouwen  als  deszelvs  Steden.  Dat  de 
3,  overige  deelen  des  Weerelds  niet  anders  zyn  als  ge- 
33  zigten  ten  platte  Landen :  en  wie  niet  is  bereift  als 
33  een  Kar  el  de  Bruin  3  dat  die  is  lam  en  verminkt  in 

33  Konften  en  in  Wetenfchappen  ". 
Om  nu  die  Snoeshaanen  den  baard  op  te  zetten ,  kon 

ik  ten  Tonneel  voeren  een  Adriaan  van  der  Werf  in 
de  Schilderkonft  3  en  een  Herman  Boerhave  in  de  Ge- 

neeskunde ;  maar  myn  pols  is  langer  als  een  duimsmaat , 
ik  kan  verder  ipringen.  Hier  kom  ik  met  een  Schild- 

knaap in  het  ftrydperk,  die  alhoewel  hy  nooit  het  gezigt 
van  de  Stad  Londen  begaf,  bevreeft  van  te  nullen  doo- 

ien ,  echter  kon  zeggen  met  den  Dichter  Horatius", 
33  yt  is  geen  de  minfte  lof  aan  Vorften  te  behaagen  ". 

Johan  Riley ,  Schildknaap,  kwam  opdaagen  als  een 
Ochtendftar  in  Londen ,  op  het  Jaar  duizent  zes  hondert 
een  -  en  -  veertig.  Den  voorengemelde  Joachim  van  Soe/l 
floeg  de  onder wyzende  hand  aan  dien  Jongeling ,  en 
bemoeide  dien  veelbeloovenden  Konftboom  zo  Meefter- 
lyk ,  dat  die  reeds  vruchten  droeg  op  een  tyd  dat  ande- 

ren pas  beginnen  te  bloeijen.  Riley  volgde  wel  's  Mees- 
ters beroep  3 doch  hy  verwyderde  zich  van  deszelfs  trant, 

en  vormde  zich  een  beter  denkbeelt  van  natuurs  fchoon- 
heden. 

Johan  Riley s  Konftzon  klom  opwaards,  toen  de  lee- 
venstoorts  van  Pieter  Lely  begon  te  verflaauwen ,  en 
den  Konflkundige  Heer  Chiffinch  nam  die  gelegendheit 

Tt  2  by 
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by  de  lok  om  hem  aan  Karel  den  Tweeden  aan  te  bie- 
den ,  welke  Vorft  dat  Konftgefchenk  genadiglyk  ont- 

fmg>  en  t1  zedert  die  tyd  hooglyk  heeft  gefchat.  Dewyl 
ni^  (*)  die  Koning  juift  niet  was  geleliet  en  gerooft  ge- 
lyk  als  een  Adoon ,  ftelde  Riley  een  kryglifl  in  't  werk  l 
en  vermomde  zo  hoflyk  dat  Ethiopifch  Koloriet  door 
zyn  vleijent  Konftpenfeel ,  dat  de  Hovelingen  en  de 
Hof- Juffers  dien  Konterf  ytzel  Schilder  aanzaagen  als 
een  onfeilbaar  Verbeteraar  van  de  luimen  der  natuur. 

Na  dat  Karel  den  Tweede  den  Troon  van  Groot  Brit- 
tanje  had  ingeruimt  aan  zyn  Broeder  Jakob  den  Twee- 

de ,  konterfy te  Riley  in  den  beginne  dé  Kinders  van 
dien  Vorft  ,  en  vervolgens  zat  den  Koning  voor  zyn 
Portret,  gevolgt  door  veele  Hartogen,  Ryksraaden  en 
andere  Perfoonen.  Jako5  den  Tweede  nam  de  vlugt  na 
Vrankryk ,  waar  op  den  «Konftfchilder  wiert  voorgedraa- 
gen  aan  Willem  den  Derde,  en  by  die  Vorft  tot  zyn 
Hof-  Schilder  aangenomen  ,  en  begiftigt  met  een  ryk 

Jaargelt.  Meermaals  heeft  hy  t'  zedert  dien  loflyken 
Koning,  benevens  zyn  Doorluchte  Gemaalin  Maria  ge- 
konterfyt ,  waar  van  verfcheide  Konft  -  tafereelen  zyn 
verbleeven  in  Londen ,  en  in  de  andere  Engelfche  Steden. 

Die  Konftenaar  was  een  naarftfg  Navolger  van  de  Na- 
tuur, en  beftudeerde  meer  het  leeven,  als  een  beftendige 

Schilder wy ze  waar  door  hy  zich  een  te  gelyk  waaren 
en  lieftalligen  ftyl  heeft  verkreegen.  De  meefte  Engel- 
fchen  zéggen  ,  (waar  ofte  onwaar  wert  niet  betwift) 
dat  Riley s  uitmuntenheit  was  bepaalt  binnen  het  beftek 
van  een  Tronie,  en  dat  hy  geen  Tovenaar  is  geweeft  in 

het 
(*)  Karel  den'  Tweede  verfde  zyn  aangezigt  met  de  fchillen  van Okkernooten,  om  zich  te  vermommen  voor  de  vervolging  van  Olivier 

Kromwei  >  welke  wagenfchot  koleur  hem  't  zeJert  bleef  aankleeven. 
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het  fchilderen  van  Handen,  Lichaams  Geftaltens,  Klee- 
dyen ,  noch  Bywerken.  Die  getuigenis  wert  by  my 
niet  wederfprooken ;  echter  heb  ikKonterfytzels  gezien, 
by  dien  Konftenaar  gefchildert,  waar  in  die  deelen  kon- 
ftiglyk  waaren  waargenomen.  Indien  'er  op  wert  geand- 
woort,  dat  hy  zich  daar  ontrent  van  andere  Konftfchil- 
ders  bediende,  zwyg  ik  als  een  Mof,  en  gelyk  als  'er 
reeds  voorens  is  gezegt,  ik  zal  'er  geen  harnas  over  aan- 
fchieten.  Veeleer  zal  ik  den  Leezer  berichten ,  dat  Jo- 
han  Riley  ftaat  geboekt  voor  een  zeedig  en  hoflyk  Per- 
foon  y  lieftallig  in  zyn  leevenswyze ,  aangenaam  in  ge- 
fprek,  en  een  eerlyk  Man  in  alle  deelen.  Hy  overleed 
op  het  Jaar  duizent  zes  hondert  een -en-  negentig,  zyns 
ouderdoms  vyf- en -veertig,  en  wiert  in  Bishop's-Gate 
Kerk  begraaven, 

P  IET  E  R     N  AS  O. 

OF  veelligt  die  Pieter  Nafo  zyn  Stamhuis  afleid  van 
Ovidiuï  Nafo,  ontrent  en  op  die  wyze  gelyk  als 

de  Abc  Cotin  zich  afkomftig  zegt  van  Cotis  een  Koning 
van  Thracien,  kan  ik  den  Leezer  niet  berichten.  Doch 
dat  den  bovenftaande  zo  Meefterlyk  heeft  gekonterfyt 
met  het  Penfeel,  als  den  tweede  met  zyn  Dichtkundige 
Pen ,  ftaat  my  beter  ter  hand  te  bewyzen. 

Pieter  Nafo  is  een  verdienftig  Konterfytzel  Schilder 
geweeft  in  de  voorige  Eeuw ,  een  Amfterdammer  van 
geboorte,  die  met  het  Volewyks  Schuitje  in  Gysbregts 
Veft  belande,  op  het  Jaar  duizent  zes  hondert  en  in  de 
dertig,  na  en  volgens  de  gedenkfchriften  dier  tyden.  In 

's  Gravenhaage  beruft  als  noch  een  Konterfytzel  van- 
Nafo  ten  huize  van  Matheus  Verheide ,  Hiftorie-  en  Kon- 

T  t  3  ter- 
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terfytzelfchilder ,  welk  Tafereel  ik  den  Leezer  zal  opgee- 
ven ,  als  zynde  voldoende  tot  twee  Getuigen. 

Dat  Konterfytzel  verheelt  den  Prins  Maurits ,  die  by 
zyn  leeven  Landvoogd  is  geweeft  in  Brafilien  ,  en  moeds 
genoeg  bezat,  om  in  zyn  hooge  jaaren  zich  vrywillig- 
lyk  aan  te  bieden, tot  befcherming  van  ons  Gemeen  Beft, 
op  het  noodlottige  Jaar  duizent  zes  hondert  twee-en-ze- 
ventig.  's  Prinfen  Portret  is  leevens  grootte  ,  en  ver* 
wonderlyk  fchoon  behandelt.  Hy  is  omhangen  met  een 
Iluweele  Kleed  ,  de  voering  bont ,  en  het  Kamifool 
bruin  Satyn.  Over  dat  Kamifool  hangt  een  Staatelyken 
Draagbant,  en  hy  heeft  met  de  linkerhand  een  Geveft 
van  zyn  Degen  gevat,  rykelyk  bezet  met  Diamanten. 
De  linkerborll  pronkt  met  een  Star,  de  rechterhand  houd 
zyn  Hoed,  en  aan  een  goude  Keten  is  een  wit  gebrand- 
fchildert  Kruis  geftrikt.  Ter  zyde  ftaat  een  Moor  gekon- 
terfyt,  die  een  Kaart  aan  den  Prins  vertoont,  zynde  het 
Plan  Brafilien.  Voor  het  overige  zegt  den  Eigenaar  van 
dat  Konterfytzel ,  dat  het  zo  konftig  is  en  zo  uitvoerig, 
dat  geen  Schilder  van  deeze  Eeuw  het  zou  konnen  ver- 

beteren. Wyl  ik  het  Tafereel  niet  heb  gezien ,  zal  ik 
defzelfs  Bezitter  daar  ontrent  voor  noch  tegenfpreeken. 

Ons  befluit  is  al  weer  gefchoeit  op  de  voorige  beilui- 
ten ,  dat  is ,  Piet  er  Xafo  overleed ,  en  wiert  begraaven. 

Doch  wat  zwaarigheit,  de  wyl  'er  genoegzaam  geen  ee- 
ne  hartstogt  wert  geftelt,  welke  de  dood  niet  komt  te 
overheeren.  Gevolglyk  is  de  dood  zulk  een  ontzachlyke 
vyant  niet  aan  den  Menfch  ,  wyl  het  Schepzel  zo  veele 
vrienden  kan  opmonfteren,  vermoogende  om  dien  zo- 
genaamden  Vorft  der  verfchrikkinge  te  overheeren ,  als 
by  voorbeelt.  De  Liefde  veracht  dat  Spook;  de  Wraak 
zegenpraalt  over  de  doot;  de  Eere  haakt  na  dat  Monfler; 
de  Droef  heit  neemt  haar  toevlugt  tot  dien  Bullebak;  en 

de 
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de  Vrees  komt  dien  Scherminkel  te  bevorderen.  Ja, 
wat  meer  is,  wy  hebben  meermaals  beleeft ,  dat  zelfs 
het  medely  ,  die  tederfte  onzer  geneigdheden  3  veele 
Menfchen  heeft  gaande  gemaakt  om  te  fterven  uit  mede. 

doogQn.  Den  zeedekundige  Senaka  voegt  'er  ncch  bya 
de  keurigheit  en  de  zatheit ,  met  deeze  aanmerkelyke 
woorden.  „  Den  Menich  zou  willen  fterven  *a  (zegt 
hy)  5,  alhoewel  noch  kloekmoedig  noch  elendig  ,  al- 
3,  leenlyk  wegens  een  vermoeidheit  en  gemelykheit  van 

3,  onophoudelyk  een  en  het  zelve  te  bedryven  " 

KAREL    CODDE, 

IS  een  Landfchapfchilder  geweeft,  wiens  konft  alhoe- 
wel over  het  hoofd  gezien  by  Arnolds  Loome  Ufls- 

Veer,  echter  onze  Pen  niet  zal  ontfnappen  ongemerkt. 
Die  Kavel  is  een  gebooren  Haagenaar,  en  verfcheen  in 
dat  vermaakelyk  Luftgefticht ,  ontrent  den  Jaare  duizent 
zes  hondert  en  om  ende  by  de  veertig.  By  wien  hy  wiert 
onderweezen  in  dat  altoos  groener  beroep,  is  my  nooit 
berucht  geweeit. ,  ook  zal  zulks  geene  fcheele  oogen 
maaken.  Het  fchynt  dat  die  Konftenaar  me:-r  dan  eene 
hand  kon  fchryven  ,  wyl  fommige  van  zyne  Tafereelen 
natuurlyk  munten  op  de  konftftukken  van  Jan  en  An~ 
dries  Both ,  en  op  dien  trant  zyn  geftoffeert  met  aardige 
kleine  Beelden,  Dieren,  en  diergelyken.  Somwylen 
volgde  hy  de  fchilderwyze  van  KikJaas  Bercbem,  wiens 
trant  hy  zo  fix  nabootite,  dat  veele  Konltkenners  zich 
deswegens  kwamen  te  kruiiTen  en  te  zegenen. 

Kavel  Codde  vinde  ik  aangetekent  op  het  Konftboek 
ran  de  Maatfchappy  der  Schilderkonit ,  opgerecht  in 

'sGravenhaage^  en  zyn  naam  geftelt;  op  het  Jaar  dui- 
zent 
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zent  zes  hondert  twee  -  en  -  zeftig.  In  den  Jaare  duizent 
zes  hondert  acht- en- negentig,  overleed  hy  in  'sGra- 
venhaage  ,  doch  of  hy  iets  aanmerkelyks  heeft  gezegt 
voor  hy  ftierf,  kan  ik  niet  met  waarheit  na  vertellen. 

ALIDA    VOLFSEN. 

Het  is  niet  alleen  in  Groot  Brittanje  ,  alwaar  hQt 
Ryksbeftier  overhelt  na  den  Spinrok,  maar  zelfs 

in  het  Gemeene  Beft  der  adelyke  Schilderkonft  komt  den 
Hoepelrok  veeltyds  over  den  Kaftoorhoed  te  zegenpraa- 
len.  En  in  alle  geval,  waarom  zou  de  fchoonfce  helft 
des  Menfchdoms ,  het  fchoonfte  deel  der  konften  niet 
konnen  bemachtigen ,  zo  wel  als  de  ftmirfche  Mannen  ? 
De  dwingelandy  der  Mannen  heeft  de  Vrouwen  verban* 
nen  uit  de  Overheid,  en  geflooten  buiten  alle  bedienin- 

gen van  ampten  en  waardigheden.  Echter  heeft  die  ge- 
baarde Tieranny  de  Fluweele  kunne  tot  noch  toe  den 

ingang  nooit  kunnen  verbieden  tot  de  Hooge  School 
der  Schilderkonft.  Onder  een  byfter  groot  getal  van 

weergalooze  KonftfchilderefTen  ,  kom  ik  thans  voor  't 
ligt  met  een  Alida^  welke  Penfeel  -  Prinfes  voor  geene 
der  voorleedene  noch  tegenwoordige  KonftenarefTen  een 
reefje  behaagt  in  te  binden. 

Alida  Wolffen  is  gebooren  in  het  Jaar  duizent  zes 
hondert  tuiïchen  de  vy  ftig  en  vy  f-  of  zes  -  en  -  vyfcig ,  en 
een  nader  bericht  heb  ik  niet  konnen  bekomen,  Alom- 
mers  zo  min  is  my  de  Geboorteftad  van  die  konftryke 
Juffer  overgebrieft;  en  wie  haar  Leermeefter  of  Leer- 
meefters  is  of  zyn  geweeft,  zal  ik  voor  als  noch  by  ge- 

brek van  kondfchap  niet  aanhaalen.  Waarfchynlyk  zal 
zy  zyn  onder  weezen  geweeft  by  den  roemwaardigen 

Ga/par 
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Ga/per  Netfcher^  en  zo  niet,  heeft  zy  deszelfs  manier 
befludeert,  wyl  Alidas  Konflflukken  op  Gaspar s  tafe- 
reelen  zo  natuurlyk  munten  ,  als  Tweelingen  elkander 
gelyken.  Wie  zyn  zegel  ontzegt  te  hangen  aan  deeze 
wonderfpreuk ,  gelieve  dit  bericht  te  volgen,  om  zich 
dienaangaande  van  alle  twyfel  te  ontdoen  door  zyn  ei- 

gen oogen. 
In  het  huis  van  den  Hoog  Edel  Welgebooren  Heer 

van  Geel,  Heer  van  Spanbroek,  beruflen  vyf  ofte  zes 
Familie  -  konterfytzels ,  gefchildert  by  Alida  Wolffeny 
welke  Schilderyen  met  den  eerilen  opflag  niets  ver- 
fcheelen  van  Gaspar  Netfchers  weergalooze  Konfttafe- 
reelen.  Die  Konterfytzels  zyn  vaftgeteekent ,  fchoon 
gekoloreert,  de  plaatfelyke  koleuren  wel  verllaan ,  de 
toetfen  fmeltende,  en  de  kleedyen  ,  by  werken  ,  &c. 
konfliglyk  en  verftandiglyk  verkoozen.  Ook  hebben  zy 
niets  van  haare  voorige  frisheit,  noch  helderheit  verlo- 

ren. Alle  die  Konterfytzels  zyn  onderteekent  met  den 
naam  van  Alida  Wolffen ,  in  den  Jaare  duizent  zes  Jiön- 
dert  zeven- en -tachentig. 

Het  waare  te  wenfchen  dat  wy  jaarlyks  een  goed  ge- 
was hadden  van  diergelyke  Vrouwen,  dan  zouden  de 

Mannen  min  reden  hebben,  om  die  fchoone  Kunne  zo 
oppermachtiglyk  te  veroordeelen.  Indien  zich  in  deeze 
onbefchaafde  Eeuw,  een  welgemaniert  Man  opdoet  7  en 
de  zachte  Sexe  poogt  te  verdedigen,  dien  hoepelroks  re- 
denkonftenaar,  wert  aanftonds  uitgejouwt  met  deeze  of- 
|  te  met  diergelyke  fchertferyen. 

„  Een  Vrouw  ( fchreeuwt  dees  of  geene  Vrouwbe- 
L  fchimper)  behoort  te  werden  befchouwt  als  een  Uy- 
3,  lenfpiegelsboek ,  cierlyk  ingebonden  in  kalfsleer,  en 

\n  om  en  t'om  verguit,  gelyk  als  de  Koets  van  Staat 
„  eens  Afgezants.    Indien  een  keurlyk  opgefchikte  Jof- 

VlERDE   DEEL.  Vv  33  fer 
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5,  fer  weit  begluurt  met  begeerige  oogen,en"een  Uylen- „  fpiegel  doorbladert  met  aandachtige  opmerkingen, 
„  dan  behoort  men  zulks  toe  te  fchryven  aan  de  onkun- 
„  de  dier  verwonderaars  en  der  leezers,  welke  een  ze- 
„  ker  iets  boven  het  verdienftige  fchynen  te  ontmoeten 

„  in  die  beiden  ". 
Om  nu  de  Vrouwen  te  rechtvaardigen  ,  of  wel  in 

myn  barre  Winter  -füfoen,  en  buiten  hoop  van  eenige 
ongemeene  gonften  te  zullen  veroo veren  langs  myn  ver- 

dediging van  die  gefalbalaade  Evas,  tart  ik  de  geparuik- 
te  Adams  van  het  volgende  te  moeten  belyden  tegens 

wil  en  dank.  Te  weeten ,  dat  'er  zekere  hoedanigheden 
werden  vereifcht  in  een  Man ,  die  zich  voordeelig  poogt 

voor  te  doen  aan  de  befchaafde  Yv'eerelt,  welke  hoeda- 
nigheden nergens  zyn  te  bekomen,  als  in  het  gezelfchap 

en  in  het  onderhoud  met  Vrouwen.  Die  vereifchte  hoe- 
danigheden, bellaan  in  een  verpligtenden  ommegang, 

in  een  goeden  inborfl,  in  een  befchaaft  aanzoek,  en 
vooral  in  de  konft:  van  zich  te  konnen  invleijen  in  de  ge- 

moederen van  Mannen  en  van  Vrouwen.  Het  is  waar, 
dat  een  Man  kan  zyn  een  eerlyk  en  verflandig  Man, 

zonder  die  bovengemelde  hoedaanigheden ;  maar  hy  kan- 
zeer  zelden  zyn  een  welopgebragt ,  een  befchaaft,  en 
een  welfpreekent  Man,  verftooken  van  alle,  ofte  van 
een  gedeelte  dier  hoedaanigheden.  Zonder  dezelven  is> 
z*yri  vroomheitj'  dapperhek  én  verftant,  gelyk  als  rauwe- 
diamanten ,  ofcè  goud  in-  zyn  erts ,  welke  van  te  vooren 
wel  hunne  innerlyke  waarde  hebben,  doch  twyfelachtig; 
zyn,  ongepolyll  en  ongelotitert,  voor  zy  op  een  zeke- 

re wyzezyri  gezuivert  en  gefleepen, 

•    ■    ■  >  , . 

JAN 
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JAN  vander  HEYDEN. 

Die  Konflfchilder  is  een  BnuTels  Kind  ,  welke  Hoofd- 
ftad  van  Brabant  zich  alom  zo  beroemt  heeft  ge- 
maakt door  haar  Fabriek  in  Kuikens,  als  Groot  Kairo 

ïn  Egypte  ftaat  vermaart,  wegens  die  gevederde  quee- 
kery.  .Hy  is  gebooren  op  het  jaar  duizent  zes  hondert 
vyf  of  zes-en-dartig ,  en  zo  dra  als  zyn  Kuikensveders 
in  Haanewieken  waaren  bekrachtigt ,  vloog  hy  over  na 
Londen,  alwaar  de  Lukgodes  hem  zat  op  te  wachten. 
Welke  rollende  Dame  zich  toen  ter  tyd  ophielt  om- 
ftreeks  Albions  Krytbergen. 
Den  Ridder  Lely  gebruikte  in  den  beginne  Vander 

Heydens  penfeel,  tot  het  fchilderen  van  Draperyen  en 
eenige  Bywerken.  Vervolgens  ziende  dat  hy  niet  was 
ontzet  van  geeft,  verhoogde  hy  Jan  tot  zyn  kopieïft, 
welke  konftgreep  de  Konterfytzelfchilders  grootelyks 
bevoordeelt,  en  de  onderbuurtige  Konftenaars  niet  komt 

te  fchaden.  Echter  wiert  Jan  vander  Heyden  met  'er  tyd 
het  kopieè'eren  wars,  en  hy  befloot  de  Weerelt  te  ver^ 
meeren  met  eenige  oorfpronkelyke  Konterfytzels  van 
zyn  eigen  Fabriek.  Ten  dien  einde  verkoos  hy  een  glad- 

den vrouwelyken  doek,  na  den  zelven  alvoorens  te  héb* 
ben  geëikt  door  den  ftempel  des  Huuwelyks,  of  om  meer 
Verftaanbaar  te  zyn ,  hy  trouwde  een  Londenfche  Juffer, 

en  zette  zich  neer  in  Northamptonshire,  alwaar  hy  t'fe- 
'dert  is  verbleeven. 

Te  dier  plaats  wift  hy  zich  in  te  vleyen  in  de  gonfc 
der  Land- edelen,  zo  by  de  Lords  als  by  de  Schildknaap 
pen ,  welke  Heeren  hy  konterfyte  na  genoegen ,  en  wiert 
beloont  boven  verwachting,  te  meer  wyl  hy  by  uitnee^ 

V  v  2  mend- 
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mendheit  zyn  Perfoonaadgien  deet  gelyken.  Tot  op 

heden  zyn  'er  noch  veele  welgetrofFene  en  welgefchil- 
derde  konterfytzels  van  dien  braaven  Konfcenaar  te  zien 
in  dat  gedeelte  van  Engelant ,  voornaamelyk  by  den 
Graaf  van  Gainsborough ,  by  Milord  Sherrard,  op  Bel- 
voir-Caftle,  en  in  meer  Adelyke  Paleizen.  Hy  overleed 
in  die  luchtftreek  op  het  jaar  duizent  zes  hondert  zes-  of 
zeven-en-tachentig,  en  wiert  te  Stapelfort  in  Leicefters- 
hire  begraaven. 

HERMAN    VERELS  T. 

Wy  hebben  eenige  leevensbyzonderheden  van  zyn 
oudften  Broeder  Simon  Ver  elft  aangehaalt,  in 

een  onzer  voorige  boekdeelen  ,  gevolglyk  is  't  billyk, 
dat  wy  hem  ook  gedenken.  Die  Herman  is  een  braaf 
en  ook  een  algemeen  Konftfchilder  geweeft,  zo  in  His- 
torieftukken  en  in  Konterfytzels,  als  in  Bloemen  ,  Vrug- 
ten  en  in  Landfchappen.  Zyn  fchilderwyze  is  vrolyk, 
doch  min  als  Simons  trant  verheeven.  Dat  die  Konfte- 
naar  iets  meer  dan  de  Schilderkonft  bezat,  blykt  uit  zyn 
talryk  Huisgezin,  als  die  verfcheide  Zoonen,  benevens 
eene  Dochter  na  liet,  welke  Kinders  gezamentlyk  in  de 
Schilderkonft  wierden  opgetrokken. 

Herman  Verelft  bezogt  Romen  in  zyn  eerfce  jeugd,' 
en  heeft  zich  aldaar  eenige  tyd  opgehouden.  In  het  ver- 

volg vertrok  hy  zicli  na  Weenen,  en  geraakte  aan  's  Kei- 
zers Hof;  doch  beter  fchilder  zynde  als  Hoveling  of  Sol- 

daat, zei  hy  die  Hoofdftad  vaart  wel,  op  het  jaar  dui- 
zent zes  hondert  drie-en-tachtig,  en  begaf  zich  na  Lon- 

den. De  Britfche  en  de  uitheemfche  Konftfchilders  vroe- 
gen hem  na  de  beweegreden  van  dat  fchielyk  vertrek, 

welk 
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welk  meer  rauDte  na  een  vlugt ,  als  op  een  fpeelreis. 
Herman  lofte  aardiglyk  dat  geloofs  onderzoek  op  met 
deeze  woorden.  „  Hoort  Vrienden ,  de  liefde  van  eere 

én  roem,  de  vreeze  voor  fchande,  het  oogwit  van 
eigenbaat,  de  begeerte  tot  een  endje  geruft  leevens, 
én  de  zwangere  luft  om  anderen  voorbyte  fndrren, 
zyn  veeltyds  de  beweegreden  van  dat  dier  gedoopt 

dapperheit ;  maar  ik  heb  't  niet  al  te  breed  op  dat  kla- 
tergoud gelaaden.  De  Turken  kwamen  afzakken  na 

Weenen,  om  die  Stad  te  beleegeren,  en  den  Keizer 
zelf  begaf  zyn  burgt.  Het  paft  een  getrouw  Dienaar 

's  Meefters  vo^rbeelt  na  te  volgen ,  ik  ben  daar  op 
mee  verreift  met  zak  en  pak,  en  denk  alhier  die  kat 
uit  den  boom  te  kyken ;  te  meer  wyl  ik  wel  eens  van 
ter  zyde  heb  verdaan,  dat  als  Bellona  de  alarmtrom- 

pet fteekt.  Flora  gejyk  als  eenPiflebed  moet  ftilzwy- 

gen  ". Den  Schilder  was  gegrond  in  zyn  ftelling,  want  zyn- 
de  meer  een  Bloem-  als  een  Bataillefchilder,  had  hy  geen 
vooruitzigt,  noch  omzynkonft,  noch  om  zyn  fortuin 
voort  te  zetten ,  geduurende  dat  fchouwfpel  van  bloed 
en  wonden.  Beide  een  Kok  die  zich  te  barften  vreet, 
en  een  Waard  die  zich  dood  zuipt,  fterven  in  hun  be- 

roep, en  werden  met  een  algemeene  goedkeuring  be- 
graaven.  Maar  een  Konftfchilder  die  het  penfeel  neer- 

legt,  en  den  vogtel  opvat,  verdient  den  Hartog  van 
Courlant  te  verzeilen  op  zyn  be-ysden  togt  na  Plotskoy in  Siberiën. 

Herman  Ver  elft  is  t'zedert  die  Belle  ejcapade  verble- 
ven in  Londen,  en  legt  aldaar  begraaven  in  St.  Andries- 

Kerk  Holborn,  op  het  jaar  duizent  zes  hondert  en  in  de 
negentig. 

V?3  JOHAN 

\ 
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JOHAN  ZACHARIAS  KNELLER. 

Den  bovengemelde  Konftenaar  is  een  Broeder  ge- 
weeft  van  den  Ridder  Godefried  Kneïïer ,  geboor- 

tig van  Lubek,  en  geen  onvermaart  Schilder  in  de  voo- 
rige  Eeuw.  In  zyn  jeugd  ;nam  hy  den  gang  op  na  Ita- 

lië, en  zette  zyn  Leeroefeningen  naarlligïyk  voort  in 
Romen  ,  als  insgelyks  in  Napels ,  Venetiën  ,  en  meer 
andere  Steden ,  waar  op  hy  na  Londen  kwam  afzakken. 
Hy  verkoos  het  Schilderen  van  kleine  Konterfytzels, 
welke  keus  ook  voor  een  by weg  ftaat  geboekt,  en  echter 
niet  geheelyk  is  ontheft  van  verdienfte ,  en  noch  min» 
van  voordeel. 

Godefried  Kneïïer  was  maar  maatiglyk  voldaan  we- 
gens die  keus  zyns  Broeders,  en  predikte  hem  dagelyks 

voor, dat  hy  zich  moeft  begeeven  tot  het  Schilderen  van 
levensgroote  Konterfytzels ,  als  een  verheeven  deel  van de 
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deadelyke  Schilderkonft.  Doch  Zacharias  ̂   die  al  om- 
mers  zo  fteeg  was  als  een  oude  kloofter-ezel,  luifterde 
zo  min  na  dien  Broeders  raad ,  als  hy  zyn  gedachte  liet 
fpeelen  over  den  grondtext  des  Predikers  van  zyn  Wyk. 
Johans  inborfl  was  gevloekt  met  een  ingebooren  hals- 
fterrigheid,  en  zo  hy  al  eens  boog,  zulks  gefchiede  om 
weer  opteryzen  met  een  verdubbelde  kracht.  „  Zegt 
3)  my  toch  eens  de  ware  reden  Broeder  John  (fprak  d^n 
35  Ridder,  op  een  tyd  dat  zyn  gedult  laag  was  geëbt,) 
„  waarom  dat  gy  zo  verduivelt  zyt  verzot  op  die  Neu- 
„  renbergfche  Doosjes-konft?  Dien  droom  zal  ik  u  oplos- 
3,  fen  y  Sir  Godfried  ,  (beet  hein  Zacharias  toe,)  op 
,5  kleine  Konterfytzels  fchouwt  men  nooit  Levensgroote 

„  fouten  ".  Den  Ridder  Kneller  had  juift  korts  te  vooren 
een  zeker  Lord  gekonterfyt ,  wiens  rechterarm  drie 
duim  breet  korter  wier t  bevonden  als  den  linkerarm, 
welk  Konterfytzel  dien  Edeling  had  te  rug  gefchikt,  met 
een  fcheepslail  van  Dammes  en  Sinkes.  Sir  Godfried 
zweeg  als  een  muis  op  dat  bits  befcheid,  en  liet  zyn 
Broeder  John  heruiten  met  zyn  Doosjes-fchilderyen, 

Nochtans  veranderde  Johan  Zacharias  eenige  tyd  daar 
na  van  Schildertrant,  by  gebrek  van  Kalanten,  en  viel^ 
over  na  den  kant. van  het  fïil  léven.  Het  fcheen  dat  die 
trant  meer  Haagde  met  zyn  inborfl ,  zynde  hy  zo  ftÜ 
vamhumeur,  dat  hy  meermaals  zyn  derde  fles  ontkurkte 
in  het  HóefyzersrWynhuis,  naby  Drurylane,  zonder. 
drie  woorden  ten  propoofte  te  fpreken,  by  gebrek  van 

geeft  .en  'wellevendheid.  Maar  indien  hy  den  rol  van 
een  Karthuizer  Ipeelde  in  de  Herberg,  nochtans  flak  hy 
bywylen  de  fpraakbuis  louter  op  in  zyn  Broeders  huis, 
by  wien  hy  was  gehuisveft  Zekere  Huisbeftierfter  des 

'Ridders,  die  by  dag  het  inheemfche  beflierde  ,  en  by 
nacht  Godefrieds  beddezaaken  waarnam  3  onder  het  glim- 

:  pig. 
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pig  vernis  van  een  Huwelyk  van  gewisfe ,  bragt  aan  Za- 
charias  dikmaals  de  poppen  in  't  hojfd.  Wyl  hy  den 
Zoon  eens  Doodgravers  was ,  fcheen  hy  kerksgezint  by 
vlagen  ,  en  dan  ftak  hem  dat  Huuwelyk  van  gewisfe 
vreeslyk  tegens  de  borfl ,  te  meer,  alzo  Mevrouw  de 
Gouvernante  het  gemeenebeft  der  Huishouding  reeds 
had  verrykt  met  een  Vrouwelyk  konterfytzel. 

Johan  Zacbarias  Kneller  fchifte  voor  de  derdemaal 
van  Schildertrant.  Hy  viel  over  tot  de  Miniatuurkonft, 
en  kopieerde  aardiglyk  de  levensgroote  Konterfytzels 
zyns  Broeders  in  het  klein,  met  een  goed  gevolg,  en 
by  die  laatfte  wyze  is  hy  verbleven.  Eindelyk  en  ten 
laatfte  bekroop  hem  de  dood  flangsgewyze  onder  de  ge- 
ftalte  van  een  binnenkoorts,  en  fche.epte  dien  konfcenaar 
ongevoeliglyk  ter  fchimmen.  Hy  ftierf  op  het  jaar  Dui- 

zend zeven  Hondert  Twee,  ten  huize  van  zyn  Broeder 
Sir  Godefried  Kneller ,  en  wierd  begraven  in  de  kerk 
van  Konventgarden. 

EGBERT   HEEMSKERK. 

Het  ftaat  my  voor  te  hebben  geleezen  van  een  oud 
wyffe  in  Romen  ,  welke  zo  naarftiglyk  luifterde 

na  de  fprookjes  van  Bokatius ,  dat  zy  eindelyk  uit- 
fchreeuwde ,  „  gave  Sint  Anna  dat  dit  waare  het  lezen 

„  van  Getyden"!  Thans  gevoel  ik  my  zo  lugtig  van 
geeft,  zo  ligt  van  hoofd,  en  zo  los  van  gedachten,  dat 
ik  een  proef  denk  te  nemen,  om  hier  of  gins  den  Lezer 

te  vervrolyken  op  die  eigen  trant.  Is  'c  niet  met  een 
fprookje  van  Bokatius,  laat  het  dan  zyn  met  een  waare 
gefchiedenis  van  Heemskerk ,  wiens  Uilenfpiegels  gedrag 
zo  natuurlyk  munt  op  Brouwers  levenswyze,  gelyk  als 

den 
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den  inhoud  hunner  Konftfchilder yen  overeenkomt  ,  al- 
toos kluchtig,  immer  ergerlyk. 

Egbert  Heemskerk  is  een  Haarlemiet  by  geboorte  ,  een 
boertig  Schilder  by  beroep,  en  een  Loswambes  geweeft 
by  levenswyze ;  daar  hebje  reeds  een  trits  van.  goeden 
en  van  quaden.  Het  ftipte  jaar  van  zvn  geboorte,  wiert 
ons  nooit  bericht,  maar  wel  dat  hy  Pieter  Grebber  tot 
zyn  onderwyzer  heeft  gehad,  wiens  konfttrant  hy  alom- 
mers  zo  min  heeft  nagevolgt,,  als  zyn  leven.  Heemskerk 
volgde  het  voorfchrift  van  zyn  inborfc ,  zynde  ongema- 
Tiiert,  echter  geeftryk;  het  laatfte  had  hy  de  natuur,  en 
het  eerfte  zyn  opvoeding  te  danken.. 

Om  'er  nu  zo  hier  als  gins  een  handvol  Zedekunde 
•te  laten  tusfchen  in  vloeijen,  vooronderftel  ik  dit  als  een 
onbetwifcelyk  punt,  dat  alle  de  buitenfpoorigheden  van 
het  fnoodfte  leven  ,  enkelyk,  zyn  de  meer  volkomene 
zotheden  en  wanordens  van  een  verwaarloosde  opvoe- 

ding. Ja  dat  meer  is,  alle  de  opentlyke  mishandelingen 
van  een  vernielende,  dwingelandige  en  beeftachtige  on- 

derdrukking, zyn  de  gevolgen  der  kindfche  luften ,  ,  wel- 
ke niet  wierden  beftiert  by  „tyds.  Uit  dien  hoofde  bef- 

hooren  de  kinders  te  worden  bevormt  geduurende  de 
buigzaamheid  hunner  humeuren ;  want  het  is  wel  zo  mak- 
lyk  quaade  gewoontens  voor  te  komen ,  dan  dezelve  te 
vermeefteren ;  op  die  wyze,  gelyk  als  de  opftopping  van 
den  mond  der  bron,  den  naafte  weg  is  om  den  loop  te 
ftremmen  van  een  rivier.  Alle  de  Ouders  en  Leermee- 
fters  behooren  acht  te  geven  ,  dat  wy  zo  wel  het  zaad 
des  deugds,  als  des  ondeugds,  innerlyk  hebben;  gevolg- 
lyk,  indien  wy  een  verkeerde  zwaai  komen  te  nemen  , 

is  't  niet  uit  een  zedelyke  onbequaamheid  tot  betere  be- 
dry ven ,  maar  by  gebrek  van  een  zorgvuldige  behande- 

VlERDE    DEEL.  Xx  ling 
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ling  en  leertucht  van  ons  in  den  beginne  op  de  rechte 
baan  te  ftellen. 

Het  is  geenszins  het  werk  van  een  Peetje  Labbekak , 
noch  van  een  winderige  Schoolvos,  om  zulk  een  laftig 
beftek  op  zich  te  nemen,  gelyk  als  is  de  opvoeding  eens 
kinds.  Tot  zulks  wert  een  hachlyke  naauwkeurigheid 
van  verftand  en  oordeel  vereifcht,  door  liet  gonftige  en 
het  verdraaide  te  fchiften  ,  en  het  treffen  van  het  middel- 

punt, om  vervolgens  het  eene  aantemoedigen ,  zonder 
het  andere  te  vertzagen. 

Ook  is  die  hoedanigheid,  om  zulks  te  onderfcheiden, 
niet  voldoende  zonder  een  waakzaam  fpoor  van  aandry- 
ving  tot  het  goede ,  en  den  teugel  tot  wederhouding  van 
het  quaade ;  en  waar  zal  men  juift  die  dubbelde  hoeda- 

nigheid ontmoeten  in  een  perfoon :  Het  juifte  gety  van 
die  bedryven  behoort  net  te  worden  getroffen ,  en  alle 
toevallen  waargenomen  en  verbetert ;  want  zwakke  ge- 

moederen behoort  men  zo  aandachtiglyk  gaa  teflaan,  als 
kranke  ligchamen. 

Ik  zal  my  niet  inlaten  omtrent  de  oneindige  naauw- 
keurigheid van  de  werking,  in  het  formeeren  van  onze 

levenswyze  en  zeden ;  doch  ik  zeg ,  dat  geen  Man  uit 
duizend  bequamelyk  is  bevoegt  tot  dat  beroep.  De  zaak 
genomen  in  zyn  geheel ,  in  de  eene  hand  word  een  Ont- 

zag, en  in  de  andere  een  Liefde  en  Eerbied  vereifcht; 
en  waar  toch  heerfcht  den  Schoolvos,  en  op  wat  plaats 
is  de  Mabonne  gehuift,  waar  in  men  die  beide  noodwen- 

digheden  verê'enigt  zal  oplopen  ?  Die  beide  hoedanighe- 
den moeten  worden  behandelt  met  een  zekere  lenigheid, 

om  geene  edelmoedige  hartstogten  te  verftikken  noch 
te  verdooven,  door  dezelve  te  hard  te  vallen,  noch  ter 
zelver  tyd  te  veel  toe  te  geven  uit  een  malle  involging, 
©fee  uit  hoofde  van  ontydig  medelyden.  Om 
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Om  ons  nu  te  keeren  tot  Egbert  Heemskerk,  zullen 
wy  den  Lezer  berichten  ,  dat  hy  ons  Gemeenebeil  te 
bekrompen  oordeelde  tot  het  fpeelen  van  zyn  levensbe- 
dryven,  en  uit  dat  flaatkundig  inzigt  overflak  na  Groot- 
Brittanje  om  aldaar  te  Schilderen  en  te  Ligtemisfen  over- 
hands.  Egbert  bergde  dan  zyn  Reistuig  in  een  half 
blad  graauw  papier ;  want  dat  hy  eenig  gebleekt  of  on- 

gebleekt Lynwaat ,  noch  Lakens,  Stoffen,  of  diergely- 
ken  meenam,  wierd  hem  nooit  by  een  Haarlemiet  ver- 
weeten.  De  Fortuin,  welke  altoos  de  braven  verzelt, 
deet  hem  een  half  dozyn  duitfche  Reizigers  ontmoeten 
in  de  Paketboot  op  Harwich ,  by  wien  hy  zich  opwierp 
tot  een  Tolk ,  wyl  hy  een  luttel  Hoogduitfch ,  en  noch 
min  Engelfch  fprak  ;  doch  het  geen  hem  ontbrak  aan 
Woordenkunde,  kwam  hy  meefterlyk  te  verbeteren  door 
beeldfprakelyke  tekens. 

De  Duitfche  Heeren  fcheenen  zo  voldaan  wegens  Eg- 
berts  gedienftigheid ,  dat  zy  hem  hetSurïntendantfchap 
fchonken  over  hun  koude  keuken,  beftaande  in  een  on- 
gefchonden  Weftfaalfche  Ham  ,  een  beft  Ribfluk,  ge- 
fprengt  Rundvleefch  keurlyk  gebraaden  aan  het  Spit, 
eenige  Kaas ,  harde  Eijers ,  franfch  Brood ,  en  dierge- 
lyken.  Den  vroome  Schilder  aanvaarde  blydelyk  dat 
ampt,  en  wyl  hy  van  een  mededeelbaar  humeur  was, 
duuwde  hy  een  klein  ftukje  Edammer-kaas ,  dat  hy  voor 
zyn  eigen  Froviiie  had  irigefcheept,  een  Engelfch  Ma- 

troos in  de  vuift.  Den  Brit ,'  die  eigen  koophandel 
dreef,  gelyk  de  meefte  Matrozen  op  de  Paket- Booten 
en  Pasfaadgie- Sloepen  zyn  gewoon,  nam  dat  gelchenk 
op  als  een  hoon,  en  gaf  dien  aalmoesfenier  zulk  een  trek 
dat  hem  alle  de  tanden  ratelden.  Dit  was  het  eerfte  be- 

dryf  van  de- klucht. 
Tegens  den  noen  wierd  Egbert  belaft  van  de  koude 

Xx  2  keu- 
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keuken  op  te'disfchen,  want  de  Paket-Boot  was  des  och- 
tends in  Zee  geilooken,  en  dat  Llement  verwekt  graag-. 

te;  weshalve  den  nieuwen  Keukenmeefler  zich  dat  be- 
vel niet  deet  herhalen.  Een  paar  Franiche  Kayaliers, 

welke  zo  min  waren  geproviandeert  ajs  d>  n  KonüTchil- 
der,  wierden  by  de  Duitfchers  vriend  .  •_  genood  van 
mee  aan  te  zitten,  w7elk  bot  zy  zich  geen  tweemaal  lie- 

ten aanmanen.  Daar  op  plaatfte  zich  Egbcrt  blocds- 
hoofds  achter  de  Heeren,  onderwyl.  dat  een  dier  Ger- 

manen de  Ham,  en  een  tweede  het  Rundsgebraad  ont- 
leede,  zynde  de  Duitfchen  de  befte  voorfnyders  des  We- 

relds. Geduurende  dat  Scheepsfeeft  wiert  'er  ruftig  ge- 
geeten,  en'  louter  gedronken,  welke  laatfte  kooten  by 
de  Franfchen  wierden  gezogt.  Onderwyl  had  Egbert 
een  paar  flesfen  Wyn  geknipt  ten  zynen  behoeve,  waar 
mee  hy  zich  vertrok  in  het  ruim ,  bevracht  met  den  over- 
fchot  van  de  koude  keuken,  en  zette  zich  toen  te  fmul- 
len  uit  den  treuren. 

Na  Heemskerk  zyn  maaltyd  verricht,  en  de  twee  drie- 
lings-flesfen  had  verorbert,  vertrok  hy  zich  na  de  Kajuit 
ten  dienll  zyner  nieuwe  Heeren  en  Meefters.  Het  ge- 
fpan  Franfchen  had  middelerwyl  twee  duitfchen  inge wik- 

kelt in  het  kaartfpel,  doch.  te  quader  uure,  wyl  Ègberts 

krygskunde  een  ftok  in  't  wiel  flak  van  de  verhoopte 
winlt.  Den  Schilder ,  die  zo  doorlettert  was  in  het 
morsfen  met  de  kaart ,  als  zyn  nazaat  den  Baron  van 
W. ,  waarfchouwde  de  duitfche  Heeren ,  die  reeds 
eenige  Piftoolen  hadden  vermalt.  Doch  wyl  hy  die, 
waarichouwing  meer  deet  door  gebaarden  ,  als  met  de 
fpraak,  gaf  een  dier  Franfchen  dien  welmeenenden  Schil- 

der zulk  een  verwoede  knip,  dat  hy  achterwaards  over- 
buitelde.  zonder  een  vin  te  verroeren.  Den  Duitfcher 

wreef  daar  op  de  vaak  uit  de  oogen  des  Franfchmans, 

en 
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en  zyn  Landsman  wierp  den  tweeden  Gaskon  de  Speel-, 

kaarte  in  't  gezigt ,  die  dat  kompliment  met  een  zwaare 
handvol  vermaaning  beantwoorde ;  en  toen  wiert  het 
■fpel  eerft  ter  d^egQ  ernft.  Den  Kapitein  van  de  Paket- 
Boot  was  onderwyl  toegefchooten  tot  beüisiing  van  het 
krakkeel,  nochtans  niet  al  te  fchielyk  ten  voordeele  van 
de  Franfche  belangens;  wyl  de  overige  vier  Duitfchers 
deel  hadden  genomen  in  hun  Volks  verfchil,  zo  dat  het 
paar  Gauloifche  Speelers  reeds  de  wichtigfte  trekken  had- 

den verovert  voor  zy  wierden  gefcheiden.  De  Kronyk 
van  Heemskerk  zegt ,  dat  den  Konftfchilder  van  dien 
naam  eenige  Piftoolen  opzamelde  op  de  Kajuits-vloer , 
om  het  fpreekwoord  niet  te  kort  te  doen,  dat  het  niet 

quaad  is  te  visfchen  'm  onklaar  water.  Daar  hebje  het tweede  bedryf  van  Egberts  kluchtfpél. 
Het  derde  was,  dat  de  Hoogduitfche  Reizigers  den; 

gedienftigen  Haarlemietfchen-Tolk  bevoolen  van  de 
overgebleeve  gedenktekens  van  het  Middagmaal  te  berde 
te  brengen  voor  het  Avondmaal ;  doch  dat  bevel  wierd 
flaauwlyk  gehoorzaamt  na  den  letter.  Den  Keukenmee- 
fter  verflont  zich  niet  op  het  Scheepsrecht,  en  wyl  hy 
dacht  dat  alle  overgefchootene  Spyzen.  zo  wel  waren, 
verzekert  in  het  Ruim  van  de  Paket-Boot,  als  de  nage- 

latene Eetbaarheden  zyn  beveiligt  in  de  Spyskamer  van. 
Haarlems  Leprooshuis ,  had  hy  het  overfchot  niet  verze- 

kert op  het  Nachtilot.  Heemskerk  dan  lei  zyn  hand  op 
een  yle  ftee;  de  Brkfche  Matroozen  hadden  dien  buit 
gelleeten  by  zyn  afzyn  ;  en  hy  vond  niets  als  eenige 
doodsbeenders ,  hefpenzwaarde ,  en  eijerfchaalen.  De. 
Duitfche  Reizigers  vloekten  en  banden  als  verwoede 
Menfchen ,  toen  den  Scheepsbevelhebber ,  beducht  voor 
een  derde  bedryf  van  dien  aardt,  dat  onweer  ftilde  door 

het  gefchenk  van  een  fchotel  gekookt  Pekelfpek.    Hy  be= 
Xx  3  diende. 
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diende  zich  tot  verfchooning  van  zyn  Volk ,  met  te  zeg- 
gen ,  dat  Befchaarder  en  Matroos  eenluidende  woorden 

zyn ,  en  dat  indien  den  Turkfche  Keizer  zich  bevond  op 
zyn  Schip ,  zyn  Matroozen  hem  de  Reigers-veeren  van 
zyn  Tulband  zouden  ontfteelen  onder  het  drinken  van 
zyn  Sorbet.  Daar  hebje  het  laatile  deel  van  het  Scheeps- 
bedryf ,  laat  ons  nu  zyn  Landverrichtingen  eens  nafpeu- 
ren. 

Egbert  Heemskerk  belande  in  Londen,  zo  vrolyk  als 
een  oudfte  Zoon  die  uiterlyk  rouw  draagt  over  zyn  ver- 
Horven  Vader  ,  doch  innerlyk  een  Mahomets  -  paradys 
fticht  op  zyn  aanftaander  Karavaan  na  die  Hoofftad ,  dat 
middelpunt  der  verëenigde  Levensvermaken  ,  verdeelt 
tusfchen  de  Fles  en  den  Hoepelrok.  Den  vroome  Schil- 

der deet  zyn  kerkgang  in  een  Wynhuis ;  gedankt  zy  zyn 
behendigheid  in  het  opzamelen  van  eenige  verdoolde  Pi- 
ftoolen  geduurende  het  Scheepsgevegt,  welke  guldelin- 

gen hy  aldaar  verruilde  tegens  Clairet,  gebraaden  Rund- 
vleefch ,  en  zodanige  fmakelyke  behoeftens.  Hy  volhar- 

de in  die  levens wyze  tot  hem  het  lot  overviel  van  den 

Verlooren  Zoon ,  en  Egbert  geldeloos  op  's  Heerenftraat 
wierd  gezet,  om  zyn  Fortuin  elders  te  gaan  opzoeken. 

Den  vederlooze  Heemskerk  geraakte  by  een  Konftko- 
per  in  de  Strand ,  voor  welk  Heerfchap  hy  verfcheide 
aardige  ftukjesfchilderde,  beftaande  meerendeels  in  drin- 

kende, kaartfpeelende -en  vegtende  Boeren.  Die  Schil- 
deryen  gingen  af  als  de  wind;  doch  wyl  den  keelbeul  zyn 
wambes  deed  uitleggen  ,  droopen  de  knopen  van  Heems- 
kerks  gekeerde  Rok ,  alzo  den  Konflkoper  met  de  gantfche 
winft  ging  ftryken.  Den  Schilder  kreeg  op  \  Jaatfc  ver- 

driet in  die  ongelyke  verdeelng ;  hy  fcheide  van  Bed  en 
Tafel  met  dien  gemoedeloozen  keelbeul ;  en  verliet  met 
«en  orkaan  deszelfs  Saletynfche  Konftgalei.     Hy  huurde 

ver- 
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vervolgens  een  Vliering  by  een  Tabakverkooper  in  Dru- 
rylane,  en  viel  naarftig  aan  te  Schilderen  3  en  met  al- 
ommers  zo  veel  vlyt  te  Drinken  en  te  Ligtemisfen. 
-  De  ordonnantie  van  dien  Snoeshaan  verbeelden  door- 

gaans Kitten  en  Kroegen ,  Sluipvergaderingen  van  En- 
gelfche  Quaakers,  en  Bo-rdeelbedryven  van  zyn  Buurt, 
want  Drurylane  is  den  Zeedyk  van  Londen.  Dat  laat- 
Ite  foort  van  Schilderyen  ontmoete  meer  goedkeurders 
als  berispers  ,  inzonderheid  wierden  die  zwavelftokken 

des  Satans  greetiglyk  opgezogt  by  de  Virtuoiï*  van  den 
laagften  rang.  Egberfleï  een  groote  weg  af  op  die  loop- 

baan 3  doch  zonder  zo  na  te  komen  als  een  Adriaan 
Brouwer,  een  David  Teniers ,  of  een  A.  van  OJlade, 
die  beroemde  hartloopers  in  dat  Zots-paradys.  Dikmaals 
konterfyte  hy  zyn  eigen  Tronie  3  by  het  behulp  van  een 
ftuk  Spiegel-glas  vaftgehegt  op  zyn  Palet.  Zyn  Beelden 
zyn  fraai  getekent,  en  de  Troniën  aardig  gekaraktifeert ; 
doch  zyn  koleuren  vallen  wat  duider ,  om  niet  te  zeg  - 
gen  bemorfl. 

Hy  geraakte  gemeenzaamlyk  bekend  en  bevriend  met 
den  beroemden  Milord  Rocheiler  3  dien  Britfchen  Are- 
tyn,  wiens  onkuifche  Vaarzen  meer  een  krans  van  gees- 
felroede  verdienen  5  als  een  Diadeem  van  Lauwerbladers. 
Egbert  was  een  deelgenoot  in  Rocheflers  buitenfpoorig- 
heden ,  en  fchilderde  voor  dien  Lord  verfcheide  Taferee- 
len ,  van  inhoud  als  die  verfoeielyke  konltbeelden ,  waar 
mee  den  welluftigen  Tiberius  zyn  Slaapkamer  vergierde 
geduurende  zyn  verblyf  op  het  Eiland  Kaprea.  Onder 
meer  andere  Tafereelen  van  dien  aardt ,  fchilderde  Heems- 

kerk dat  ftrafwaardig  iluk,  waar  op  Karel  den  Tweede 
flont  gekonterfyt  tusfchen  zyn  twee  geliefde  Hoffnol- 
len ,  de  Hartoginnen  van  Cleveland  en  Portsmouth ; 
doch  zulks  had  hem  byna  den  kraag  gekoft.  Egbert  ont- 

week- 
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week  den  halsband  van  St.  Tyburn  door  een  tydigé 
vlugt,  en  ging  zich  voor  dat  Henneps-  onweer  ten  plat- 
ten  Lande  verfchuilen. 

Onderwyl  geraakte  zyn  Schutsheer  ,  den  Graaf  van 

•Rochefter  ,  ook  in  's  Konings  ongenade ,  en  teeg  mee 
op  de  hazenjagt,  om  niet  voor  de  tweedemaal  in  den 
Tour  van  Londen  te  worden  gehuift  op  koften  van  on- 
gelyk.  Maar  alzo  die  Graaf  nu  zyn  rol  niet  langer  ver- 
mogt  te  fpeelen  op  het  Hofs-fchouwburg,  verkoos  hy 
een  Theater  van  een  laager  rang.  Hy  deed  een  Quak- 
zalvers-ftellaadgie  oprechten  in  Londen,  en  Heemskerk , 
die  dien  Lord  immer  verzelde,  gelyk  als  Sint  Roch  al- 

toos word  verzeld  by  zyn  hond>  fchilderde  de  Schermen 
van  dat  Tonneel.  Milord  vermomde  zich  met  de  gryns 
eens  Geneesheers ,  onder  de  open  lucht,  en  fpeelde  voor 
Doktoor.  Heemskerk  verbeelde  den  kluchtzot,  en  fpeel- 

de die  rol  volmaakt,  als  zynde  gebooren  met  dat  talent. 
Doch  den  Meefter  en  zyn  Knegt  maakten  het  ten  laatfte 
zo  bont ,  dat  zy  wierden  genoodzaakt  op  nieuws  hun 
laarzen  te  fmeeren  met  hazenfmout,  en  om  te  zien  naar 
een  goed  heenkomen.  Zy  vertrokken  zich  dan  voorde 
laatftemaal  op  het  Land,  alwaar  den  Graaf  van  Roche- 

fter ziek  wierd ,  en  korts  daar  aan  qnam  te  fterven. 

Zedert  het  overlyden  van  dien  Êdeli'ng  floeg  Egbert Heemskerk  maar  met  e^ne  wiek  ,  want  die  Lord  hield 
hem  genoegzaam  uit  de  hand,  en  geduurende  die  tyd 
was  hy  het  Schilderen  wars  geworden.  Hy  verviel  dan 
in  een  zwaare  droefgeeftigheid ,  doorgaans  de  fchaduwe 
welke  de  ongeoorloofde  vermaken  komt  op  te  volgen. 
Het  naafte  bericht  dat  wy  hebben  gehoort  van  dien  kluch- 

tige Konflfchilder ,  is  dit ,  dat  hy  overleed  in  Londen 
zo  grys  als  een  duif,  en  zo  arm  als  een  oud  Dansmee- 
fter,  op  het  jaar  duizend  zeven  hondert  vier-en- veertig. 
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Die  Konftenaar  is  een  Nederlander  ,  doch  het  jaar 
van  zyn  geboorte,  de  Luchtftreek  of  de  Stad  waar 

hy  zich  het  aldereerft  vertoonde,  en  wie  zyn  Leermees- 
ter is  geweeft ,  heb  ik  tot  noch  toe  niet  vernomen.  Het 

geene  my  omtrent  zyn  konft  en  perfoon  is  voorgeko- 
men, zal  ik  eenvoudiglyk  aannaaien,  en  meer  kan  my 

niemant  vergen. 
j\j #  #  %  cVan  fler  jifjn  js  [n  dQn  jaare  duizent  zeven 

hondert  feftien  een  der  Hofichilders  geweeft  van  zyn 
Vorftelyke  Doorluchtigheit  Johan  Wilhelm  tot  Duffel- 
dorp ,  en  na  's  Keurvorfts  overlyden  vertrok  hy  zich 
naar  Antwerpen ,  alwaar  hy  eenige  tyd  is  verbleven. 
Gevalliglyk  hoorde  ik  fpreeken  in  Antwerpen  van  dien 

Konftfchilder ,  en  vroeg ,  of  'er  iets  van  zyn  konft  was 
te  zien  ?  My  wiert  bericht  van  ja ,  inzonderheit  drie 
ft  ukken,  zynde  twee  Konterfytzels  ,  en  het  derde  een 
Bloem-  en  Fruitftuk.  Dat  drietal  Schilderyen  heb  ik  ge* 
zien ,  en  zal  dezelve  na  myn  beft  onthoud  opgeeven. 

Het  kapitaalfte  ftuk  vervatte  twee  konterfytfels  levens- 
groote,  zynde  een  Antwerps  -lakenkoper  en  zyn  Huis- 

vrouw. Den  Man  zo  het  my  voorftaat  was  gezeeten, 
en  wiert  een  druiftros  toegereikt  of  aangeboden  by  de 
Vrouw.  Die  beide  konterfytzels  waaren  lieflyk  gekolo- 
reert,  doch  de  vleefchkoleur  munte  te  veel  op  rype  per- 
fikken  ,  welk  koloriet  hem  was  bygebleeven  van  zyn 
voorig  beroep,  het  fchil deren  van  Fruyten. 

Het  tweede  tafereel  vervatte  de  Konterfytzels  van  den 
-Schilder  Horremans  benevens  zyn  Vrouw,  in  't  klein, 
welk  my  min  beviel,  vooral  de  kleedyen  ,  welke  met 

Vi  eed  e  deel.  Y  y  been- 
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beenzwart  waaren  gediept ,  geen  natuurlyke  fchaduw 
voor  een  celadonkoleur. 

Het  derde  tafereel  was  een  Bloem-  en  Fruit  (luk ,  vro- 
lyk  gekoloreert,  en  fix  behandelt.  In  het  midden  van 
dat  ftnk  had  den  Konftenaar  het  Borftbeelt  van  de  Griek- 
fche  Venus  geplaatft,  zynde  een  halfrond  graauw,  en 
omvat  in  een  goude  lyft.  Die  lyil  was  omhangen  met 
fchoone  Bloemen  en  Fruiten  door  elkandert  geftrengelt, 
waar  onder  waaren  eenige  DruiftrofTen  en  Zee  Schul- 

pen dun  gekoloreert,  en  meefterlyk  getoetft,  met  een 
woord  ,  het  tafereel  was  bevallig  in  alle  deelen. 

De  Antwerpfche  Schilders  verhaalden  my  ,  dat  die 
Vdn  der  Myn ,  geen  groote  achting  fcheen  te  betuigen 
voor  de  penfeelfchatten  3  van  den  onvergelykelyken  Konft- 
fchilder  Piet  er  Paulus  Rubens.  Indien  z'uks  waar  is, 
had  hy  ongelyk,  want  dan  moet  hy  itikziende  of  geheel 

onkundig  zyn  ge  weeft  ,  of  mogelyk  alle  beiden.  Is  'c 
dat  'er  nyd  fchuilde,  onder  die  ongegronde  verach- 

ting ,  zoo  veels  te  erger ,  wyl  'er  zo  min  vergelykenis 
tuflchen  den  verheeven  Rubens  3  en  den  middelmaatigen 
van  der  Myn ,  is  als  het  Beursfpits  van  Rotterdam  kan 
werden  vergeleeken  by  den  Antwerpfchen  toren. 

Nyd  en  belgzucht  fchynen  meer  byzonderlyk  gehaat, 
by  de  voorzienigheit ,  als  eenige  andere  ondeugden, 
wyl  zy  hun  eigen  ftraff  alom  na  zich  fleepen.  De  ny- 
digen  en  belgzuchtigen  zyn  om  geene  andere  pynigers 
benoodigt,  als  om  hunne  eigen  gedachten.  Een  nydig 
Menfch  verderft  zyn  eigen  geluk,  om  eens  anders  ruft 
te  ftooren ,  en  offert  zyn  eigen  gelukzaligheit  ,  en  zyn 
ruft,  door  een  verdraaide  zucht,  om  zyn  nabuuren  te 
beleedigen.  Zyn  inborft  heeft  de  opfteigingen  ;  eens 
anders  goeden  naam  geeft  hem  de  ftuipen ;  en  een  gehaat 
gerucht  is  zyn  verquikking.     Deeze  ondeugd  wert  in  het 

alge- 
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algemeen  by  de  beiden  geüachten  gewraakt,  doch  ter  zei- 
ver  tyd  in  het  algemeen  ,  by  die  beiden  werkflellig  ge- 
maakt. 

Uyt  Antwerpen  vertrok  2.ich  den  Schilder  van  der 
Myn  na  Parys  met  de  verwaande  gedachte,  van  aldaar 
den  gebraaden  haan  te  zullen  fpeelen,  by  de  Franfchen, 
en  ontfangen  te  werden  met  ontftrikte  goudbeurzen; 
maar  hy  ving  deerlyk  Hip.  Hy  vervoegde  zich  aan  ógd. 
Hertog  Regent,  met  een  konftlluk  van  zyn  hand?  het 
welk  by  die  Konfllievende  Vorfl  wiert  befchouwt,  en 

verguit  met  dit  kompliment ,  Cela  riejl  pas  d'un  gout  com» 
muriy  dat  is,,  „  dat  ftuk  is  van  gQQti  gemeene  fmaak". 
Djocli.den  Schilder  wiert  niet  eens  gevraagt  na  den  prys 
van  zyn  tafereel,  en  geen  van  de  Hovelingen  gewaar- 
digde  zich  om  'er  na  te  taaien,  weshalve  hy  zyn  ipillen 
pakte ,  om  de  lujkgodes  elders  te  gaan  opzoeken. 
,  Nu  lei  Engelant  aan  de  beurt,  en  ingevolge  van  dat 

befluit ftak  hy  over  na  Londen,  'het  hoofd  vol  winds5 
en  de  harsfens  bezet  met  Spaanfche  Luchtkafteelen.  Zyn 
drie  voorzaaten ,  de  Ridders  Anthony  van  Dyk,  Tiet  er 
Lely>  en  Godefried  Kneller^  waaren  aldaar  veradelt  en 
verrykt  geworden;  en  waarom  toch,  vroeg  hy  zich  zek 
ve,. zou  het  met  my  te  dier  plaats  niet  flaagen.  Hy 
trof  juifl  het  ongeluk  op  zyn  overkomft,  dat  zeker  Heer 
hem  zei.  „  Dat  gelyk  als  de  Geneesheeren  hun  aanzoek 
„  by  de  Fortuin  ontgonnen,  door  het  houden  van  een 
„  koets,  de  Konftfchilders  hun  Hof  maakten  by  de  Luk- 
,5  godin,  door  het  huuren  van  een  overfchoon  Huis". 
Dien  raad  wiert  als  een  Godfpraak  opge volgt  by  onzen 
Konflenaar.  Hy  huurde  een  hoogflaatelyk  Huis  van 

ihondert  guineës  in  't  jaar;  hy  huurde  prachtige  Huiscie- 
fraaden.,  op  dat  de  Vifch  niet  minder  waare  als  de  fchulp; 
jen  hy  huurde  Dienflbooden  ,  achtervoJgens  het  fatfoen 

Yy  2  van 
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van  een  Grande  der  Konflfchilders  van  de  eerfte  orde- 
ning. Maar  den  verwaande  Konftenaar  droomde  niet 

eens  van  het  voorfchrift  eens  wyzen  Vaders  aan  een  mal- 
len Zoon ,  „  dat  wie  immer  het  voorfte  betracht ,  en 

3,  het  achterfte  niet  acht,  vroeg  ofte  laat  met  beide  zyn 
3,  beenen  zal  blyven  fteeken  in  de  afche  van  naberouw, 
3,  onder  het  boet  liet  van3  och  lacie!  och  armen" X 

Eyndelyk  en  ten  laatfte  begenadigde  het  geluk  den 
Konftfchilder  met  het  Konterfytzel  van  de  Koningin  van 
Groot  Brittan  je  3  doch  aldaar  (lak  het  ongeluk  weer  een 
kromme  poot  in  het  wiel  van  zyn  geluk.  Hy  gierde  dat 
Koninglyk  Konterfytzel  met  een  zilverlakenfche  rok, 
geborduurt  met  goude  druyven  en  bloemen,  tot  een  be« 
wys  van  het  fpreekwoord  (  #  ) ,  „  dat  de  floffe  week  voor 
3,  den  arbeit ".  Helaas !  Het  zilverlaken  wiert  gekeurt 
voor  blik ,  en  alle  die  met  het  penfeel  geborduurde  Lente- 
en  Herftfchatten ,  veroordeelt  als  wanftallige  gieraden. 
Het  Konterfytzel  bleef  beruflen  in  zyn  fchilderkamer ; 

Welk  fpiegelglas,  hoe  ryk  verzilvert  en  verguit, 
Hem  fcheen  Beeldfpraakelyk  op  Nederduitfch  te  zeggen, 
Dat  nooit  Heraut  metaal  kbmpt  op  metaal  te  leggen , 

En  dat  's  Mans  ongeluk  fproot  uit  zyn  eigen  fchult. 

JV*  #  #  van  der  Myn  verliet  daar  op  Londen  en  kwam 
op  nieuws  afzakken  na  de  Nederlanden,  zo  ik  het  wel 
heb  in  het  jaar  duizent  zeven  hondert  zeven  en  dertig. 
Hy  begaf  zich  na  het  Lo,  alwaar  hy  zyn  Hoogheit  den 
Prins  van  Oranje,  benevens  de  Koninglyke  Princes  van 
Groot  Brittanje  de  Gemaalin  van  dien  Vorft  konterfyte ; 
doch  of  die  konterfytzels   wel  zyn  getroffen  ,   en  die 

Hoog- 
{*)  Materiam  futer abat  epns. 
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Hooglieden  hebben  voldaan  ,  weet  ik  niet  te  zeggen. 
Zedert,  na  my  is  bericht,  heeft  zich  die  Konftfchilder 
onthouden  in  Leeuwaarden ,  en  meer  dien  aangaande 
kan  ik  althans  den  Leezer  niet  mededeelen.  Had  Van 

der  Myn  gedachtig  geweeft  aan  de  zinfpreuk  van  Apel- 
les(#),  „  Schoenmaaker  houd  voet  by  ftek  aan  uw 
„  leeft  " ,  en  zich  gehouden  by  het  fchilderen  van  Bloe- 

men en  Fruiten  ,  waare  hy  veelligt  beter  beraaden  ge- 
weeft,  doch  wie  ten  halve  keert,  behoeft  niet  verder  te 
dooien. 

FERDINAND    EL. 

Die  Konftenaar  bewaarheide  het  dubbelt  Néderlandfch 
Ipreekwoort  ,  namelyk  ,  „  dat  wie  is  gebooren 

3,  tot  een  Efel ,  nimmer  een  Paard  zal  werden  :  En  dat 
3,  den  Man  die  was  voorgefchikt  tot  een  duit,  nooit  in 

„  het  bezit  vermag  te  geraaken  van  een  dukaat".  In 
den  jaare  duizent  fes  hondert  tweeè'ndartig  befchouwde Ferdinand  El  het  aldereerft  e  Maanlicht  in  deStadMeche- 
len,  die  befaamde  Burgt  der  MaanblufTchers,  welke  Stad 
niet  min  is  bevoegt  zich  te  beroemen  over  zyn  geboor- 

te, als  over  haar  Fabryk  in  (f)  Penferyen  en  Mufta- 
ciolen. 

Onder  wiens  leerbeftier ,  dat  dien  Schilder  de  Konft 
heeft  veroovert ,  is  ons  een  geheim :  doch  dat  hy  een 
wakker  Konterfyter  is  geweeft,  is  my  bekent  geworden 

by 

(*)  Ne  futar  ultra  crepidam. 
Cf)  Mechelen  is  vermaart  wegens  haare  lekkere  Penferyen ,  en  een 

Banket  gety telt  Muftachiolen ,  t' zamengeftelt  uit  Tarwemeel,  Roode Bolus  en  Suyker. Yy3 
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by  overleevering.  Hy  had.  zich  pas  ontlafl  van  zyn  eer- 
fte  podde  veeren ,  toen  hy  glipte  na  Parys ;  doch  ter 
quaader  uure ,  zynde  de  Lukgodin  pas  voor  zyn  over- 
komft  elders  verreift.  Ferdinand  wiert  aldaar  verwel- 

komt by  de  Armoede  ,  opgetraaliet  in  een  Tierentynfe 
Staatfitabbert  geweeven  uit  hooi  en  eyerfchaalen ,  en  al 
ommers  zo  vertwyfelt  van  opflag  als  het  Konterfytfel 
van  den  hongerfnoot  van  Sancerre.  Doch  ons  Maane 
wicht  liet  zich  niet  affchrikken  3  door  dat  Spook  der  be- 
hoeftigheit.  Den  braave  Ferdinand  El  was  reeds  jaaren 
en  dagen  daar  mee  bekent  geweeft ,  als  zynde  gebooren 
van  een  Vader  en  Moeder  ,  welke  geen  ander  huuwe- 

lyksgoed  hadden  t1  zamen  gebragt  'als^  overvloedige 
fchaarsheit  en  een  graage  maag.  Uit  dien  hoofde  ftelde 
hy  zich  fchrap  tegens  dat  gefpens,  §q  hy  fchermde  zo 

manmoedig  met  Sint  Lukas  Konfcfloretten ,  dat  'er  de 
Franfche  Konterfyters  op  ftpnden  t£,  fchepieroogen ,  als 
zo  veele  niewsgierigen,  welke  al  te  diep  hadden  gekee.- 
ken  in  de  koude  geheimnifTen  van  ( * )  O.  L.  Vrouwe 
ter  Sneeuw. 

Nu  was  het  wel  waar  ,  dat  die  Fa}dïnana\El  voortref- 
felyk  fchilderde  welgelykende  Konterfyt^lels.  Dat  zyne 
Perfoonaadgien  fix  waaren  gete^ent,  en  verwo-nderlyk 
behandelt.  Dat  hy  zyne  draperyen  breed  plooide  3  en 
zyne  figuuren  cierde  met  aardige  by  werken  en  cieraaden; 

als  van  'sgelyken  ,  dat  hy  een  by  zonder  talent  bezat, 
om  de  fchoone  partyen  op  het  aldervoordeeligfte  te  ver-; 
toonen,  en  diergelyken:  doch  alle  die  heerlyke  boedaa- 
nigheden  wierden  niet  bygefprongen  door  de  Fortuin. 
De  Franfche  Konftlievenden  zoogen  den  geduldigen 
Ferdinand  uit ,  gelyk  als  de  Herftfpinnen  de.aclitelooze 

Vtie-- 
(*)  O.  L.  Vrouwe  ter  Sneeuw  is  een  Mirakeleus  Beeld  tot  BruffcL 
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'Vliegen  in  't  geraamte  metten.  In  't  kort ,  die  Heeren 
voor  het  meerder  gedeelte  lieten  hunne  beurfen  beruften, 
om  hem  te  betaalen  met  fesvoets  Komplimenten,  20  dat 
den  ligtgeloovige  Mechelaar  niet  langer  wift  te  zeggen, 

'of  de  Franfche  zilvere  Kroonftukken  rond  ,  dan  ot"  zy vierkant  waaren  gemunt. 
Geduurende  dïo  geldelooze  Eklips  fpeelden  de  Schil- 

ders Louis  y  Henrï)  en  Chmies  Baubrun  den  rol  van  het 
Kind  van  Weelde  aan  het  Paryfe  Hof.  Dat  drietal 
Konftkreupelen  wiert  onderfteunt  door  de  leugenkruk- 
ken  der  fnoevende  Hovelingen ;  al  hoewel  het  onder- 
fcheid,  tuflchen  de  Konterfytfels  dier  laaftgemelden ,  en 
de  Portretten  van  dien  wakkeren  Ferdinand  El  al  ommers 

zo  groot  was,  als  'er  verfchil is  tuiTchen  de  Konterfytfels 
van  Fhilippo  Neri,  en  Anthony  van  DyL 

„  Feilde  het  dien  Konftryken  Ferdinand  EI  ook  aan 
3,  welleevendheit ,  kennis,  ofte  oordeel ,  dat  hy  zich 
„  niet  wift  aangenaam  te  maaken  ten  Hove  ,  gelyk  als 

„  die  drie  voorensgemelde  Konterfyters".  Geenzins, 
vraagende  Leezer  ,  maar  dien  vroome  Mechelaar  was 
met  de  ÖHbefchaamdheit  onbekent.  Zulks  fproot ,  de- 
wyl  den  Menfch  nimmer  kan  noch  vermag  onbefchaamt 
te  zyn  by  keus,  maar  altoos  by  gefteltenis.  Ik  flem, 
dat  de  Qnbefchaamdheit  voor  een  taftelyke  Ondeugd  flaat 
geboekt  in  het  algemeen ;  maar  die  Ondeugd  is  natuur- 
lyk,  gevolglyk  wie  niet  onbefchaamt  is  by  geboorte, 
moet  wel  zeedig  zyn  uit  nood,  en  kan  bezwaarlyk  van 
eene  dier  uiterflens  tot  de  tegenftrydige  overgaan.  Wes- 

halve is  het  een  onvoordeelige  raad  te  zeggen  tegens 
Pieter  ofte  Paulus ,  „  alles  zal  11  flagen ,  zy t  maar  on- 

befchaamt. Niets  minder  als  dat,  alzo  een  gedwonge 
navolging  hem  altoos  zal  doen  miskraamen.  Om  nu  wat 
Eyers  te  flaan  in  deeze  zeedekundige  Pannekoeken ,  heb 

ik 
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ik  dit  'er  noch  maar  toe  te  doen ,  dat  geene  hoedanig- 
heit  meer  velds  wind  ten  Hove,  als  eene  ongeveinsde 
en  ingeboorne  Ünbefchaamdheit ;  en  alle  Hoovelingen 
zullen  ons  die  wonderfpreuk  toeftemmen. 

Geduurende  die  deerlyke  omftandigheden  ,  vereerde 
den  Ridder  Goudrin ,  een  byfter  groot  Liefhebber  van 
de  Schilderkonft,  onzen  Ferdinand  El  met  een  bezoek. 
Die  Ridder  ziende  dat  des  konterfyters  fchilder  vertrek 
was  gemeubeleert  gelyk  als  de  treurkamer  van  een  Spaan- 
fche  gevangen  is,  gevoelde  zich  leevendig  geraakt  over 

deszelfs  behoeftigheit.    Hy  vertrooile  "en  beklaagde  dien Konftmartelaar  in  eenen  adem,  en  zey  vervolgens,  te 
zyn  gekomen  met   een  ernftig  oogwit  om  hem  by  te 
fpringen  met  een  heilzaam  advies.    „  Myn  Heer  Ferdi- 
„  nandy  vervolgde  den  Chevalier,  indien  gy  handen  en 
„  voeten  gelieft  los  te  gQQVQn ,  en  blindelings  mynen 

„  raad  te  achtervolgen,  is  'er  kans  om  uw  tegenwoor- 
„  dige  fchaarsheit    te  hervormen  in  een  goude  eeuw. 
„  Het  Huwelyk  is  het  eenigfte  drinkbaar  goud  voor  uw 
„  quaal ,  en  ik  zal  ü  een  Paryfche  Juffer  opdiflchen ,  een 
?3  JonSe  Schoonheit,  welke  den  hoorn  des  overvloeds 
„  zal  invoeren  in  uw  huis.   Een  Schoone  Vrouw ,  (ging 
„  hy  voort )  is  zo  noodzaakelyk  voor  een  Man  van  uw 
„  beroep,  als  een  Krans  is  voor  een  Wynhu;s,  of  als 
„  een  Kat  en  een  Spinnewiel  werden  vereifcht  in  een 
5,  Vlaamfch  Huisgezin.   Op  die  bloozende  Qualflerbeyen 
„  zullen  de  mannelyke  Meerls  en  Spegten  komen  aan- 
„  Huiven ,  gelyk  als  zo  veele  Eekhoorntjes  op  een  wel- 
„  gelaaden  Beukeboom.  Langs  die  gehoepelrokte  krygs- 
3,  lid  zult  gydegantfche  Rivier  de  Seine  leiden  naar  uw 
„  Konterfytzelmolen ;  daar  langs  zal  den  AfTche  Woens- 
„  dag  verltuiven  voor  den  Vetten  Dingsdag;  en  daar 
„  langs  zal  een  behoeftige  Mechelaar  vervellen  in  een 

;  weelieen  Border  van  Parys  ".  Den 
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Den  Konterfytzelfchilder  meesmuylde  'over  dat  ver- 
toog, en  alzo  het  hem  zo  min  feilde  aan  verftant  als  aan 

konft,  beantwoorde  hy  den  raad  van  den  Ridder  Gou- 
drin  met  deeze  woorden. 

3:)  Een  betrachting  over  het  Huuwelyk  3  is  gelyk  als 
„  een  overpeinzing  van  de  dood,  zynde  een  dier  beiden 
„  korts  daar  aan  beflemt  tot  een  Haat  van  gelukzaligheid 
3,  Wanneer  toch  myn  Heer  den  Ridder ,  hebt  gy  immer 
„  een  getrouwt  Man  zich  zien  verheugen  over  zyn  ge- 
„  flalt ver wifTeling?  Indien  hy  een  vergenoegt  uithang- 
,3  bort  uitfteekt ,  gefchiet  zulks  enkelyk  om  de  Waereld 
„  een  vlafTen  baard  aan  te  paffen,  op  die  wyze  gelyk 
„  als  de  Vrouwen  haare  onvergeeilyke  neigingen  ver- 
3,  mommen  door  een  konflige  fluyer,  in  flee  van  een 
3,  weezendlyke  zeedigheit.     De  rampfpoedige  getrouw- 
3,  de  Mannen  poogen  vergenoegt  voor  den  dag  te  ko- 
3,  men  achtingshalve ,    en  fchreeuwen  ,    het  water   is 
3,  warm ,  niettegenftaande  hunne  tanden  klapperen  door 
55  koude,  om  hunne  medemakkers  uit  te  nooden  van 
55  ook  een  fprong  te  waagen  in   dien    bodemloozen 
35  Oceaan.     De  doodklok  behoorde  te  luyen  geduuren- 
53  de  de  plegtigheit  des  huuwelyks,  om  kondfchap  te 
5,  geeven  dat  alle  befcheidene  perfoonen  behooren  te 
35  bidden  voor  hunnen  overledenen  vriend  3  die,  duizent 
5,  jegens  een,  werkelyk  bezig  is  in  het  verwiifelen  van 
35  zyn  vryheit,  ruft  en  gemak,  tegens  een  altoos  duu- 
53  rent  geharrewar,  en  een  geftadigen  bayert  van  quel- 
3,  lende  plaagen.    Ja,  Chevalier,  ik  fpreek  als  een  oog- 
35  getuige,  alzoo  ik  een  Neef  heb  gehad,  die  zig  in- 
„  fcheepte  in  de  PaiTagiefloep  van  Hymen ,  in  hoop  van 

53  een  ryke  fcheepslaading  van  liefde  t1  huis  te  brengen , 
55  en  dat  met  een  voorfpoedige  wind  na  zyn  gedachte. 
3,  Doch  zo  dra  was  hy  niet  in  zee  geflooken,  of  daar 
Vierde  Deel.  Zz  9)  ont- 
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3,  ontftond  een  ftorm  ;  zyn  gefalbalaad  Vaartuig  ver- 
3,  reilde  tegens  een  klip  van  verzoeking  ;  en  hy  leed 
„  fchipbreuk  in  de  ruime  Adriatifche  Golf  des  huuwe- 

„lyks". Den  Ridder  Goudrin  viel  zo  hartiglyk  aan  't  lagchen, 
dat  Ferdinand-El)  die  niettegenftaande  zyn  armoede  mee 
goed  lachs  was,  hem  daar  in  verzelde,  en  die  vrolyke 

buy  was  het  voorfpook  van  's  Konftfchilders  geluk.  Den 
Ridder  deet  aan  den  Schilder  toezegging  van  zyn  vriend- 
fchap,  zynde  overtuigt,  dat  hy  zig  had  vervoegt  aan 
een  verftandig  Man.  Hy  verzelde  die  toezegging,  door 
het  gefchenk  van  een  wichtige  Goudbeurs;  hy  beval  hem 
aan  geen  klein  getal  zyner  goede  Vrienden.  Met  een 
woord ,  Ferdinand-El  zag  zich  binnen  een  douzyn  maan- 

den opgebazuint  onder  de  Konterfy ters ,  als  een  twee- 
den Rubens  en  een  derden  Van  Dyk\  volgens  de  gedenk- 

fchriften  ons  deswegens  ter  hand  geflelt  by  den  braaven 
Spierings,  dien  Salvator  Rofa  der  Antwerpfche  Land- 
ichapfchilders. 

In  wat  Jaar ,  Ouderdom ,  of  door  wat  foort  van  ziek- 
te, die  Brabandfche  EU  der  Konterfytzelfchilders  door 

de  reis  der  fterfelykheit  wiert  weggemaait,  kan  ik  niet 

zeggen  noch  fchryven.  Echter  is  't  zeker  dat  hy  een 
paar  Zoonen  heeft  nagelaaten ,  beiden  braave  Konft- 

fchilders, te  Parys  gewonnen,  gebooren  en  geflorven. 

LEONARD 
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LEONARDF LOUIS, 

Het  luft  my  thans  die  voorensgemelde  Mechelfche 
Maan,  telaaten  opvolgen  door  een  Franfche  Zon, 

in  de  Leevensbefchryving  van  den  bovengenoemden 
Konterfytzelfchilder.  Die  Leonard  Frangoh  Louis  is  ge- 
booren  in  'sGravenhaage,  op  den  vyf-en-twintigfte  van 
de  Bloeimaand,  in  het  Jaar  duizent  zes  hondert  negen- 

en-negentig. Zyn  Ouders  waare  Franfche  Vlugtelin- 
gen  uit  Sedan,  welke  wegens  de  zwaare  vervolging, 
onder  Lodewyk  den  Veertienden ,  en  na  de  trouwlooze 
verbreeking  van  het  Edikt  van  Nantes ,  hunne  toevlugt 
namen  tot  de  vrygevogtene  Nederlanden. 

Den  Grootvader  van  L.  F.  Louis ,  van  zyn  Moeders 
kant,  was  een  uitneemerit  gel  eert  Man ,  genaamt  Neaul- 

me,  die  verfcheide  gewichtige"  brieven  heeft  gewiflelt met  den  vermaarden  Hendtïk  den  Vierde ,  Koning  van 
Vrankryk ,  by  den  eernaam  verheerlykt  van  den  Fran- 
fchen  Herkules. .    Zyn  Vader,  genaamt  Daniel  Louis, 

Z  z  2  is 
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is  ge  weeft  Advocaat  en  Tranilateur  in  de  FranfcheTaa^ 
voor  haare  Hoog  Mogenden  de  Heere  Staaten  der  Ver- 
cenigde  Nederlanden,  en  van  Haare  Edel  Mogenden, 
de  Heeren  Raaden  van  den  Hove  van  Holland  ,  Zee- 

land en  Weftvriesland.  Het  Huwelyk  van  den  Vader 
wiert  gezegent  met  vyf  Kinders ,  namelyk  drie  Zoonen 
en  twee  Dochters,  waar  van  den  oudfte  thans  Predikant 
is  in  de  Walfche  Gemeente  tot  Zwol.  Den  tweede 
Zoon  is  den  Konftfchilder  E  J.  Louis ,  een  beroemt 
Konterfyter.  Den  derde  Zoon  ,  die  geduurende  den 
tyd  van  twaalf  jaaren  is  Ondergeheimfchryver  geweeft 
van  Zyn  Hoogheit  den  Prins  van  Orange,  tot  Leeu- 

waarden ,  heeft  zich  na  het  overlyden  zyns  Vaders  ver- 

trokken ten  huize  van  zyne  Moeder  in  'sGravenhagje. 
De  bêidë  Zufters~  van  Louis  zyh  getrouwt  met  twee. Franfche  Predikanten,  de  Heeren  Huet  en  Chatelain^ 
beide  verdienftige  en  Hooggeleerde  Mannen. 

L.  F.  Louis  wiert  vroegtyds  bellek  in  de  Latynfche 
School,  zynde  zyn  Vader  gezint  hem  op  te  trekken  in. 
de  Rechtsgeleerdheit ,  een  beroep  het  welk  den  Perfoon 
bevoegt  tot  het  verkrygen  van  Eerampten  en  Waardig- 
heeden;  voor  al  in  een  gemeenebeft,  waar  in  een  by- 
zondere  verdienfte  hooger  wort  gefchat,  als  dealderade- 
lykfte  geflachtregifters.  Ook  is  zulks  gegront,  dewyl 
de  LetteroeiFening  noch  grooter  onderfcheid  maakt  tus- 
fehen  een  geletterden  en  een  onweetend  Menfch ,  als  'er verfchil  is  tuflchen  een  onweetend  Menfch  en  een  Beeft. 

Echter  maakt  de  zwier  des  Waerelds  noch  grooter  on- 
derfcheid tufTchen  een  befchaaft  en  een  geleert  Perfoon. 

Kennis  begint  het  befchaaven  van  den  Menfch  ;  doch 
hy  wort  voltooit  by  de  behandeling  des  Waerelds. 

Alhoewel  het  nu  een  bewys  is  van  een  groot  verftant, 

vari 
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van  zinryke  redenen  te  konnen  opmonfteren  tot  verklaa- 
ring en  opheldering  van  veele  duifterheden  in  de  Natuur; 

nochtans  is  het  een  blyk  van  een  klein  oordeel,  op  iets 

anders  volftrektte  willen  ftaan  als 't  geen  onze  onweeten- 
heit  overtreft,  want  het  geene  'er  te  kort  fchiet  aan  on- 

ze kennis,  wert  by  ons  door  een  ingebeelde  beguaam- 
heit  opgemaakt.  Als  wy  rondom  hebben  gekeeken ,  zo 

yer  als  wy  konnen  zien,  is  ons  beiluit,  dat  'er  niets 
meer  is  te  kyken.  Onze  byzondere  reden  is  de  ge-eykte 
maat  der  waarheit ;  onze  eigen  kennis  is  het  mogelyke 
in  de  natuur.  Alhoewel  onze  gedachten  en  onze  nei- 

gingen alle  zeven  Jaaren  veranderen,  zo  wel  als  onze 
kracht  en  onze  gelaatstrekken;  ja  dat  meer  is,  alhoewel 
onze  gevoelens  ieder  week,  ja  fomtyds  alle  dagen, uuren 
en  minuuten  veranderen ,  echter  verzekeren  wy  ons, 
voor  het  minft  zyn  wy  vrypoftig  genoeg  van  te  ver- 

trouwen ,  dat  onze  tegenwoordige  gedachten  en  be- 
lluiten zo  oprecht  en  waar  zyn,  als  zo  veele  Godfpraa- 

ken,  en  niet  verfchalkt  konnen  werden.  Onder  alle  de 
elenden  waaraan,  en  waar  toe  den  menfch  is  gebooren 
èn  onderhevig ,  geduurende  zyn  gantfchen  leevenslooop, 
lieefc  hy  deeze  gelukzaligheit  om  zich  te  vertrooften  en 
op  te  beuren,  „  dat  in  alle  eeuwen,,  in  alle  zaaken,  een 

53  iegelyk  altoos  de  zaak  na  waarheit  heeft  bevat  ".  Een 
Jongen  van  veertien  a  vyftien  jaar  is  wyzer  als  zyn  Mees- 

ter; den  minfte  onderdaan  begrypt  de  zaak  beter  als  zyn 
Vorft  ofte  Overheit;  en  een  hedendaagfch  Student  over- 

treft in  kennis  de  gryze  Hoogleeraars  der  Leidfche  en, 
Utrechtfche  hoogefchoolen. 

De  leerzuchtige  Mannen y  onderwyl;  dat  zy  zich  be-f 
vlytigen  om  in  hunne  geheugens  de  gewoontens  der 
worleedene  Eeuwen  op  te  hoopen ,  vervallen  ongevoe- 
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liglyk  in  dezelve  na  te  bootzen,  zonder  de  alderminfte 
bezorgdheit  hoe  toepafTelyk  die  zyn  op  tyden  en  zaaken. 
Zy  ontmoeten  in  de  aloude  Schriften  grooter  en  uitge- 
ftrekter  befchry vingen  van  deugden,  dan  zy  inderdaad 
zyn  geweeft:  de  Regeeringen  worden  beter  vertoont, 
en  de  Leevenswyzen  aangenaameï  als  dezelve  verdienen. 
Daar  op  vergelyken  de  Boekmannen  aanftorids  het  geene 
zy  hebben  geleezen  met  het  geërie  zy  dagelyks  befchou- 
wen ,  en  alzo  zy  in  het  tegenwoordige  niets  zo  overtref- 
felyk  heldhafcigs  ontmoeten,  dewyl  zy  vermogende  zyn 
zo  wel  de  vlakken  als  de  fchoonheden  in  alle  zaaken  aan  te 
merken,  beginnen  zy  over  te  hellen  hunne  eigene  tyden 
te  verachten,  om  de  vöorleedene  Eeuwen  te  verheffen, 
en  de  Ondeugden  van  hun  Vaderlant  te  verzwaaren.  Zy 
poogen  niet  om  die  Ondeugden  te  verbeteren ,  als  door 

onwerkftellige  voorbeelden,  uit  hoofde' vaiï  de  verande- 
ringen der  Menfchen  en  Zeeden. 

Den  olie  deezer  Aanmerkingen  dreef  op  de  oppervlak- 
te van  myn  Inktkooker  ,  en  ik ,  zegt  den  Schry ver  dee- 
zer leevensbefchryvingen ,  verzoek  deri  Leezer,  of  de 

Leezeres,  deeze  afweidirtg  ten  beften  te  willen  neemen. 
Ik  beken,  dat  deeze  Aanmerkingen  geene  fpreuken  be- 

helzen van  Balthazar  Gratiaan^  by  Afnold  tiouhraken 
opgefchept  uit  die  geeftryke  Spaanfche  bron  der  zeede- 
kunde.  Doch  een.  nieuwe  zinryke  gedachte ,  is  van  geen 
minder  verdiende  als  een  oude  overgehaalde  Zeedeles, 
veeltyds  verkeerdelyk  toegepaft  by  gebrek  van  verftant 
en  oordeel. 

Om  nu  weder  te  keeren  na  onze  afgewende  Leevens- 
befchryving,  zal  ik  den  Leezer  berichten,  dat  men  in  L. 
F.  Louis  zelfs  van  zyn  teedere  jeugd  zag  doorllraalen 
ten  groote  zucht  tot  de  Teeken-  en  Schilderkonft.     In 

de 
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de  Latynfche  School  tekende  hy  geftadiglyk  na  deeze  en 
geene  Prenten ,  en  fcheen  meer  te  zyn  bezorgt  om  een 
zuiveren  omtrek  op  te  Hellen,  als  tot  het  vertaaien  van 
een  Nederduitfch  Voorfchrift.  Ook  doorbladerde  hy  ge- 
ftadig  de  Schriften  van  den  Heer  Felibien,  betreffende 
de  Levens-  en  Konftbyzonderheden  der  voornaamfte 
Schilders ,  befchreeven  in  de  Franfchetaal ,  een  werk 
hooglyk  Dy  alle  echte  Konftkenners  gelooft  en  volpree- 
zen. 

Zyne  Ouders  meer  en  meerde  geneigtheidvan  hun- 
nen Zoon  tot  de  Schilderkonft  ziende  ,  verzogten  den 

konftryken  Hiftoriefchilder  , Hendrik  van  Lintborg^  van 

dien  leergragen  Louï's  te  willen  onderwyzen  in  de  Schil- 
derkonft, welk  verzoek  hen  by  dien  Konftenaar  wierd 

ontzegt.  Daar  op  beftelden  hem  zyn  Ouders  by  den 
Korïftfehilder  Piet  er  van  Kuyk  ,  onder  wiens  zorgvuldig 
opzigt  hy  grootelyks  vorderde  in  de  Teken  konft,  en  an- 

dere grondbeginfelen.  In  't  vervolg  wierd  hy  toever- 
trouwd aan  het  onderwys  van  J roban  Volleeven  ,een  braaf 

Konterfyter ,  by  wien  Louis  zo  ver  vorderde  ,  binnen 
een  paar  jaren,  dat  hy  niet  alleenlyk  een  welgelykend 
Portret  fchilderde ,  maar  desgelyks  een  fraai  Beeld  te- 

kende, na  het  Model  van  de  Hoogefchool  der  Schilder- 

konft, opgerecht  in  's  Graven hage. 
Na  dat  Louis  zyn  Vader,  Moeder,  Broeders,  en  on? 

derfcheide  andere  Vrienden ,  gelukkiglyk  had  geportret- 
teert,  bekroop  hem  de  Reisluft,  weshalve  begaf  hy  zich 
na  Parys,  dat  beroemt  heden  daagfchAtheene  aller  Kon- 
ften  en  Wetenfchappen.  Hy  vertrok  zich  derwaards , 
onder  het  gevolg  van  den  Heer  van  der  Meer ,  in  de 
hoedanigheid  van  Edelman  ,  welke  Heer  als  Afgezant 
van  het  Gemeenebeft  der  Nederlanden  aan  het  Hof  van 

Spanje, 
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Spanje,  zyn  Reis  nam  over  Vrankryk  na  Madrid.  Te, 
Parys  beland  zynde ,  befchouwde  den  oplettende  L.  F. 
Louis  de  voortreffelyke  Konterfytzels  van  Rigault  ̂   Var- 
gillicre^  du  Troy ,  en  diergelyke  Konftovervliegers,  te 
gelyk  met  verwondering  en  eerbieding.  Hy  vergeleek 
de  losfe  manier  dier  Mannen  met  zommige  on2er  Neder- 
landfche  Konterfytzel-fchilders  van  den  tweeden  en  der- 

den rang  der  Portret-grandens,  wier  gekonterfyte  Per- 
fonaadgien  by  wylen  zo  buigzaam  ftaan  verbeeld  ,  gelyk 
als  de  befpykerde  ftaven  der  Germaanfche  Zwyn-fprie- 
ten. 

Na  dat  Louis  zich  rypelyk  had  beraaden  ontrent  de 
keus  dier  drie  bovengenoemde  Konfthelden ,  verkoos  hy 

F.  du  Troi-i  by  den  welken,  als  van  'sgelyken  by  des- 
zelfs  Zoon,  een  wakker  Hiftoriefchilder ,  hy  wierd  on^ 
derwezen  met  alle  liefde  en  ongeveinfthejd ,  zonder  de 
alderminfte  achterhouding.  Ook  Haagde  het  dien  jon- 

gen Aankomeling  buiten  gedachte,  dat  zyn  Onderwy- 
zer  zo  bitter  Jefuiets  niet  was  als  den  Pausfelyken  Pa- 
floor  tot  Warmont,  die  op  de  Uitgaave  van  myn  eerfte 
Deel,  van  de  Hiftorie  des  Pausdoms  ,  zei  tegens  den 
Konftkooper  Jan  Berkheyde  :  „  Niets  verwondert  my 
„  meer,  als  dat  den  Schryver  van  zulk  een  Boek  noch 

„  leefd  !  "  Du  Troy ,  integendeel,  was  in  het  alder- 
minft  niet  vergalt  tegens  de  zogenaamde  Hngenooten, 
als  die  meermaals  gehoord  wierd  te  zeggen:  „  Ik  bemin 

die  Menfchen  (te  weten,  de  Vlugtelingen)  alzo  ik 
niets  anders  als  Oprechtheid  en  Deugd  aan  dezelve 
heb  ondervonden  ,  gevolg! yk  ftaan  zy  by  my  voor 

braave  Perfoonen  geboekt ".  Onder  het  Leerbeftier 
van  die  F.  du  Troy  ,  kopieerde  ofte  modelde  Louis  veel- 
erhande  Hiftorieftukken  en  Konterfytzel,s ,  zonder  dat 
zyn  Leermeefter  hem  behoeFde  te  noopen  met  de  fpoo- 

ren 



der    NEDERLANDERS.  %6$ 

ren  der  Naarftigheid  ,  gelyk  als  Sokrates  was  genood» 
zaakt  zynen  Leerling  Ephorum  te  behandelen ,  die  niet 
minder  als  een  Alpfche  Slaapmuis  op  zyn  ruft  fcheen  ver- 

zot. Die  Hiftorie-tafereelen,  en  die  grootfche  Portret- 
ten, behandelde  Louis  zo  meefterlyk,  dat  veele  Konft- 

kenners  dezelven  noch  hedendaagfch  als  zo  veele  oor- 
fpronkelyke  Konftftukken  van  du  Troy,  en  zyn  Zoon, 
begroeten.  Ook  Konterfyte  den  erkennende  L.  F.  Louis 
te  Parys  veele  goede  Vrienden  ,  tot  dankbaarheid  voor 
de  menigvuldige  by  dezelve  genootene  beleefdheden , 
en  wezentlyke  dienften.  De  Winter -avonden  wierden 
insgelyks  nuttig  aangelegt  by  dien  ny veren  Jongeling, 
namelyk ,  ifi  te  Tekenen  na  de  naakte  Modellen  op  de 
hooge  Schilderfchool  te  Parys. 

Leonard  Frangois  Louis  onthield  zich  ruim  vierdehalf 
Jaar  by  dien  grooten  Konterfyter  F.  du  Troy,  waar  na 
ny  luft  kreeg  om  af  te  zakken  na  de  Nederlanden ,  en 
zyn  dierbaare  Ouders ,  Broeders ,  en  Zufters  te  verbly- 
den  door  zyn  overkomft.  Ingevolge  van  dat  befluit., 
nam  hy  zyn  affcheid  van  zyn  braave  Onderwyzers  du 
Troy  Vader  en  Zoon,  zonder  zyn  goede  Vrienden  te 

vergeeten;  en  hy  belande  gelukkiglyk  in  's  Gravenhage , 
in  den  Jaare  Duizend  zeven  Hondert  Acht -en  -twintig, 
met  Kbnftfchatten  verrykt ,  en  met  befchaafde  zeeden. 
In  dat  Hollandfch  Eden  deet  hy  aanftonds  de  vrucht  dier 
lefTen  blyken ,  dewelke  hy  door  zyn  oordeel  en  vlythad 
geoogftin  de  Franfche  lucht,  welke  konftvruchten  noch 
dagelyks  meer  en  meer  rypen  onder  de  Zonne  van  zyn 
naarftigheit ,  tot  een  oogenluft  aller  verftandige  Konft- 
kundigen. 

L.  F.  Louis,  heeft  't  zedert  zyn  te  rugkomft,  veele 
welgeteekende,  welgelykende  en  welgekoloreerde  kon- 
terfy tfels  gefchildert ,  zo  in  's  Gravenhaage  3  tot  Rotter- 
Vierde  deel,  Aaa  dam, 
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dam,  Amfterdam,  Utrecht,  en  in  meer  Nederlandfche 
Steden.  Tot  Utrecht  had  hy  de  eere  te  portretteeren 
zyn  Vorftelyke  Doorluchtigheit  Willem  Karel  Hendrik 
Frifo,  Prins  van  Oranje  en  Naiïau,  tot  genoegen  van 
Zyn  Hoogheit,  en  met  een  algerheene  goedkeuring  van 
alle  de  Hovelingen.  Ook  konterfyte  hy  aldaar  den  Heer 
Baftiaanfz.  een  Kanonnik,  benevens  deszelfs  gemaalin- 
ne,  niet  tegenftaande  die  Dame  reeds  negen  a  tien  jaa- 
ren  was  overleden.  Louis  had  geen  ander  behulp  in  die 
onderneeming  als  het  bericht  van  den  bovengemelden 

Heer  Kanonnik,  benevens  een  z'eer  ïlegt  Konterfytzel 
gefchildert  na  deszelfs  Huysvrouw ,  en  echter  gelukte 
zulks  boven  alle  verwachting.  Hy  fchikte  dat  Miraku* 
leus  Konterfytzel  in  een  kas  verzorgt  aan  den  Heer  Bas- 
tiaanfz.  tot  Utrecht,  welke  Kanonnik  op  het  gezigt  van 
dat  Portret»  zo  grootelyks  ontftelde,  dat  hy  begoft  te 
weenen,  gedachtig  zyn  diergeliefde  Echtgenoot  verree- 

zen van  den  doode  te  aanfchóuwen.  „  Mirakelen  van 
„  dat  foort  vereiflchen  een  byzonder  krachtig  denkbeelt, 

„  welk  byzonder  talent  juifl  by  alle  Konterfytzelfchil- 
„  ders  niet  wert  bevonden  ".  Noch  Konterfyte  Louis 
tot  Utrecht  den  Wel  Edelen  Hooggebporen  Heer  van 
Zuylen ,  een  Lid  in  de  Ridderfchap  van  het  Sticht  van 
Utrecht,  benevens  Mevrouw  zyn  Wel  Edelheits  Gemaa- 
linne,  klein  leeven  tot  aan  de  knien,  welke  beide  Por- 

tretten uitvielen  tot  een  algemeen  genoegen. 
Geen  gering  getal  van  meer  andere  welgelykende  kon- 

terfytfels  by  dien  konflryken  Louis  gefchildert,  kon  ik 
aannaaien;  maar  ik  gedenk  alhier  aan  het  oud  fpreek- 
woort ,  kort  en  goed ;  ook  wil  ik  niet  vervallen  in  de 
feyl  der  Vrouwen,  bewufl  dat  lange  woorden  het  beft 
Ilaagen  op  lange  flippen. 

fieter 
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PI  E  TER    HARDIME'. 

Alzo  's  Menfchen  leeven  niet  anders  is  als  een  gediMi- 
rige  verwhTeling  en  omwenteling,  komen  wy  ge- 

zamentlyk  verfch  en  raauw  aanhotfen  op  deszelfs  onder- 
fèheide  Tonneelen  ,  en  het  ontbreekt  ons  zelfs  dikmaaJs 
aan  ervaareriheit  in  fpyt  van  onze  gryze  naamen.  Docli 
die  algemeene  wonderfpreuk  gaat  niet  door  by  den  Konffc 
fchilder  Pieter  Hardimé ,  want  niet  tegenftaande  ,  dat 

de  Jeugd  in  't  gros  genomen ,  een  geftadige  ongebonde- 
ne  manier  is  van  leevenswyze,  en  met  recht  wort  ge- 

doopt, de  Brandende  Koorts  der  reden  ,  echter  heeft 
Iiy  alle  die  gevaaren  weeten  te  ontduyken  heelhuids ,  en 
bytyds.  Deeze  groote  yoorafgezegde  waarheit  zal  oog- 
fchynelyk  doorftraalen  in  's  Bloemfchilders  Konft-  en 
Leevehsbyzonderheden ,  en  zonder  deswegens  meer  wa- 

ters -onklaar  te  .maaken ,  zullen  wy  de  gordynen  ophaa- 
len. 

Pieter  Hardijnê  is  gebooren  in  .Antwerpen ,  op  flen 
vyf-enrtwintigfte  van  de  Winterdag  ,  zynde  toen  ter 
tyd  den  Feeftdag  van  JSiqte  Katharina,  in  het  Jaar  dïiï- 
-^ent  zesihondert  zeven- en  Zeventig.  Zyn  ouder  }3rqë- 
der  Simon  Hariimèh  zyn  eenigfte  Leermeefter  gewee/ï, 
-onder  wiens  apzigt  hy  zpdaanig  vorderde ,  dat  alle  de 
-Antwerpfehe  rKonflkenners  eenftemmiglyk  voorzeiden, 
dat  dien  Jongeling  met  der  tyd  geen  minder  Gonfleling 
£ou  werden  van.de  Godes  der  Bloemen,  als  zyn  Kon ft- 
ryken  ouder  Broeder ,  die  toen  ter  tyd  voor  een  der  al- 
>4er  eerfte  Bloemfchilders,  van  zyn  eeuw  ftont  beroemt. 

Óp  liet  Jaar  duizent  zevenhondert ,  wiert  dien  fraaien 
^Bfoemfchilder  geboekt,  als ̂ Meefter  Iby  <dè  jkwindhebbers 

Aaa  2  van 
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van  deHoogefchoolderSchilderkonfl  opgerecht  in  'sGra- 
venhage.  Den  Baron  van  Smettau,  Afgezant  van  den 

Koning  van  Pruyflen,  aangemoedigt  door  's  Schilders 
grooten  naam,  gegrondveft  op  een  onbeiprooken  ver* 
dienfte,  verzogc  Hardimé  van  te  komen  tot  Honslaar- 
dyk,  een  overheerlyk  Luftpaleis  van  die  bovengemelde 
Majefleit.  Aldaar  konterfyte  hy  veelerhande  uitheem- 
fche  zeldzaame  Bloemen  en  Gewaflen,  en  onder  dezelve 
een  ongemeen  Gewas,  genaamt  de  Nachtbloem  ,  een 
Bloem  die  zich  ontfluit  by  den  Nacht ,  in  navolging  van 
veele  Bauchanten,  welke  by  de  Zon  zo  omzichtig  zyn 
gelyk  als  Sinte  Urfulas  gewyde  Nonnen  ,  doch  by  de 
Maanefchyn  haare  bekoorelykheden  laaten  blinken  als 
zo  veele  Dams  en  Kalverllraats  Kruysmadelieven.  Den 
gemelde  Baron  ten  alderuiterfle  voldaan  over  dat  voor- 
treffelyk  Konftftuk,  fchikte  het  zelve  na  Berlyn  aan  den 
Koning  van  Pruyflen,  welke  Vorfl  het  een  eereplaats 
gaf  aan  zyn  Hof,  alwaar  het  noch  hedendaagfch  een 
oogvermaak  ver/trekt  aan  zyn  Majefleit,  en  aan  alle 
keurige  Schilderkundige  Liefhebbers. 

In  het  Jaar  duizent  zeven  hondert  negen  lloeg  die  be- 
roemde Konflenaar  over  van  de  Godes  der  Bloemen, 

tot  de  Godin  des  Huwelyks,  en  hy  betrouwde  een  fraaie 
jonge  Juffrouw,  met  welke  Gade  hy  een  gelukzaligen  echt 
trof,  waarlyk  geen  gemeene  zegen.  Den  Eerwaarde 
Heer  Adriaanfzens ,  Prelaat  van  de  vermaarde  Abdy  van 
Sint  Bernards ,  buiten  Antwerpen ,  was  den  Broeder  van 
Hardimé s  Gemaalin ,  een  zeer  geleert ,  en  daarenboven 
een  Man  van  een  voorbeeldelyke  Godvruchtigheit.  On- 

ze konllryke  Bloemmaaler  heeft  zeven  ofte  acht  voor- 
treftelyke  Bloemtafereelen  gefchildert  voor  die  Abdy, 
geftoffeert  met  heerlyke  Vaazen,  Fonteinen,  Kindert- 

jes en  Halfrond  ,  by  den  grooten  Hiftoriefchilder  Ma- 

theus 
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theus  Terweften.  Die  ftukken  voldeeden  zodanig  aan 
den  Abt  en  aan  deszelfs  Kanonnikken  ,  dat  hem  noch 
vier  kapitaale  konfttafereelen  wierden  aanbefteet  van  die 
zelve  Abdy,  in  den  jaare  dtiizent  zeven  hondert  zes  en 
twintig,  welke  Schilderyen  by  die  Abdysheeren  wierden 
ontfangen  met  liefde,  erkentenis  en  loftuitingen  a  een 
trits  van  gewenfchte  zegeningen. 

Maar  het  fchrift  zou  myn  beftek  ontfchieten ,  indien 
ik  alle  Hardimés  overfchoone  Bloemftukken  wilde  aan- 

haalen.  Alleenlyk,  en  tot  een  befluit,  zal  ik  'eruit- 
muntenheidshalve  noch  toedoen,  dat  die  Konftfchilder 
het  prachtig  Geftigt  van  den  Hoog  Ed.  Heer  Johan  Hen- 

drik Graaf  van  WafTenaar,  heeft  ge^iert  met  verfcheide 
overfchoone  Bloemftukken,  zo  Platfonds?  Schoorfteen- 
Deur-  en  Pasftukken. 

Doch  het  is  'sMenfchdomé  lot,  gelukkig  en  ongeluk- 
kig te  zyn  by  beurten.  Dé  Wysheit  der  Natuur  heeft 

zulks  aldus  gefchikt ,  en  het  is  uit  der  maate  ten  onzen 
voordeele,  dat  het  alzo  moefte  zyn.  By  de  betrachting 
van  deeze  vermenging  heeft  den  Menfch  de  vertroofting 
van  de  hoop ,  om  hem  te  onderfchraagen  in  zyn  be- 
naauwdheden,  en  de  beduchting  voor  een  verandering, 
om  hem  te  betoomen  in  de  trotsheit  van  zyn  glory:  zo 
dat  wy  door  die  beurtverwifTeling  van  goed  en  quaad , 
geftadiglyk  werden  gehouden  in  onze  wysbegeerte,  en 
in  onze  Godsdienft.    : 

Deeze  Zeedeles  heb  ik  opgeflelt  ten  opzigte  van  Pie- 
ter  Hardiméy  wegens  het  verlies  van  zyn  diergeliefde 
en  deugdzaame  Huysvrouw,  by  dewelke  hy  twee  Zoo- 
nen  en  eene  Dochter  had  overgewonnen^  en  overleed 
op  het  jaar  duizend  zeven  hondert  Negentien.  Ter 
liefde  zyner  drie  jonge  Kinders ,  hertropwde  hy  in  het 
volgende  jaar  met  Katharina  van  Bruyneftein,  een  Jtif- 

Aaa  2  fer 



374   o»    SCHILDER  KONST 

fer  gefprooten  uit  een  fatfoenlyk  Geilagt;  doch  welk 
tweede  Huwelyk  met  geene  Kinders  is  gezegent  gewor- 

den. Dat  drietal  Kinders  verzorgde  die  Konftfchilder 
van  een  goede  opvoeding,  de  oudtfte  Zoon  is  Kanon- 
nik  in  de  voorensgemeloe  Abdy  van  Sint  Bcrnart,  bui- 

ten Antwerpen ;  zyn  tweede  Zoon  wiert  Minnebroeder 
in  het  Kloofter  van  Botendaal ,  boven  Bruffel ;  en  zyn 
Dochter  verkoos  het  Nonnegewaad  in  de  Abdy  van  Ro- 
zendaal,  ontrent  Megchelen. 

Aangaande  nu  de  konft  van  dien  beroemden  Bloem, 
fchilder ,  is  my©  gevoelen  9  dat  zyn  manier  zeer  fterk 
zweemt  na  de  ifchïlderwyze  van  zyn  braaven  Broeder 
Simon  Hardimè ;  echter  met  dit  verfchih  Simon  ichil- 
derde  zyn  Bloemen  pp  teen  grpotfchsn  trant ;  hy  yerftont 
zich  verwonderlyk  op  het  leeven  ,  en  yplgde  vry  na- 
tuurlyk  die  groeibaare  Ichopflhe^sn;;  maar  hy  was  eenig- 
zins  zwaarmoedig  in  £yn  fcjxikking  #n£afte  veelt y ds  mis 
rin  de  zamenftelling  en  in  de  jhpu4ing  $$n$  jBloemtafe- 
reels.  OokverdaFteldehyzyn  grooce  bloemen  zeer  zelden 
door  kleine  Bloempjes ,  Veldgewaflen  ,  Koprenaaren , 
Vlindertjes,  Ruspen,  en  alzulke  tederheden.  Daaren- 

boven fchilderde  hy  doorgaans  zyn  Bloemen  en  Vruch- 
ten op  donkerbruine ,  ja  fcelfs  op  na  het  &  w/art  trekkende 

.gronden,  welke  keus  wel  kracht,  doch  geen  aanvajljg- 
heit  byzet  aan  vrolyke  voorwerpen.  ,Gpude ,  ̂Uv^-e^ 
Agaate,  of  witte  Marmerfteenen  Vfta^n,  *vaar§n.hem 
een  onbekent  Zuidlant ;  fGoude  eri  Zil^er^kenfche^or- 
dynen  insgelyks,  en  jcjioone  Hemelsblauwe  sLu<Ê,hten^ 
JrifTche  Landschappen,  en  groenende  voorgronden ,  >ver« 
myde  hy  metgeenminderevooczigtiglieit,als  een  Spaan* 
iche  Stuurman  de  gevaarlyke  klipgrpnden  van  de  Abrpl- 
hos  fchuuwt,  beducht  dat  zyn  bloemen  pp  die  aanlok- 
kelyke  klippen  zouden  ftraaden^.en  in  hunne  krachten 
Schipbreuk  lyden.  Fie- 
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Fieter  Hardimé  in  tegendeel ,  bezit  meerendeels  het 
pryslykfle  van  de  Konft  zyns  Broeders,  en  is  noch  daar- 

enboven meer   vérheven  in   zyn  keus.     Hy  heefc  een 
breede  manier ;  zyn  Bloemen  zyn  dun  van  koloriet;  hy 
verftaat  zich  braaf  ontrent  het  leeven  ,  en  weet  zyn 
Tuyltjes  aardiglyk  te  fchakeeren  door  een  groote  ver- 
fcheidenheit  van  keuriglyk  gepdaatfté  Bloemen.      Die 
Konftfchilder  is  noch  in  weezen,  en  den  tyd  heeft  tot 
huiden  toe  de  wieken  zyns  fcliüderlufts  niet  gefnuykt. 
Indien  een  onbefpraakelyk  gedrag  de  fchilderkonft  een 
nieuwen  luyfter  byzet ,  en  het  karakter  van  losheit,  de 
Konftenaars  in   het  algemeen  aangewreeven  verzacht, 

1  kan  die  P.  Hardimé  verftrekken  tot  een  overtuigent  be- 
wys.     Hy  is  een  godvruchtig,  nederig,  goedaardig  en 

i  maatig  man ,  en  daar  by  zo  vly tig  in  zyn  beroep ,  dat 
!hy  niet  alleenlyk  fchildert  van  den  vroegen  ochtend  tot 
aan  den  laaten  avondftond ,   maar  van  'sgelyken  zich 
bedient  van  het  Kaarslicht,  by  gebrek  van  de  Zonne- 
toorts.    Wy  wenfchen  hem  gezöndheit  en  lang  leven. 

.    WIG  M  A  N  A. 

's  by  geboorte  een  Vries ,  by  geloofsbelydenis  een Roomfch  Katholiek ,  en  by  beroep  een  Hiftoriefchil- 
der ,  Bouwkonftenaar  en  Konftverkooper  ge  weeft.  Klein 
en  maager  by  uitftek  was  hy  van  ligchaams  geftalte ;  maar 
in  tegendeel  een  Farneefche  Herkules  in  konft,  alzo  hy 

zich  zelven  doopte  dQFriefcben  Rapbaè'I,  een  tytel  waar 
by  hy  leefde,  en  die  met  hem  is  overleeden.  In  ftee 

van  's  Mans  fchilderkonft  te  befchryven ,  waar  van  niet 
'veel  valt  te  zeggen,  zal  ik  dénLeezer  een  vrolyk  ver- 

haal 
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haal  opdifïchen ,  raakende  zeker  misverftand  tulTchen 
hem  en  een  Engelfch  Heer  voorgevallen  in  het  Ordina* 
ris  van  Lyons,  in  de  Stad  Amfterdam,  van  inhoud  als 
VOlgt. 

(Jm  ende  by  een  dozyn  jaaren  geleeden,  woonde  ik 
in  Amfterdam  vlak  tegens  over  Wigmana^  echter  zonder 
dat  wy  malkanderen  overliepen  ,  wegens  een  zekere 
averechtfche  neiging  onzer  humeuren ,  zynde  hy  gehuift 
in  het  uithangbord  van  Herakliet,  en  ik  gebilletteert  in 
het  fchild  van  Demokriet. 

Op  een  tyd  ging  ik  fpyzen  in  het  bovengemelt  Ordi- 
naris,  alwaar  ik  in  gefprek  geraakte  met  een  Engelfch 
Heer  ,  kortelings  uit  Venetien  beland  aan  het  Y,  en  ge- 
logeert  in  die  Kaftelenye.  Onder  meer  andere  diskoer- 
fen  vroeg  my  dien  Britfche  Edeling,  of  ik  hem  niet  eeni- 
ge  Konftkabinetten  kon  doen  zien,  zynde  hy  niet  alleen- 
lyk  kykens-  maar  ook  koopsgezint.  Ik  voldeet  aan  dat 
verzoek,  en  na  eenige  Konftkamers  te  hebben  bezogt, 
bragt  ik  dien  Konflbeminnaar  ten  huyze  van  Wigmana^ 
op  hoop  van  myn  Buurman  eenigen  dienft  te  doen  langs 
myn  bemiddeling. 

Het  Schildertje  parfte  ons  opwaards  langs  een  jteylen, 
en  niet  min  engen  trap ,  na  de  hoogde  verdieping  van 
zyn  huis,  welk  vertrek,  by  de  benaaming  van  een  vlie- 

ring bekent ,  wegens  deszelfs  hoogte  en  droogte  was 
verheerlykt  in  een  Konflkabinet.  De  daar  om  ftreeks 
gehuifte  Koniltafereelen ,  zal  ik,  althans  niet  aannaaien, 
beducht  van  te  vervallen  in  Huubrakens  Spaanfche  lang- 
draadigheit.  Ik  zeg  dan  maar  eenvoudiglyk,  dat  het 
oog  van  dien  Engelfchen  Heer  viel  op  een  Tempelftuk , 
geichildert  by  Dirk  van  Leien ,  oudtyds  een  beroemt 
Konflfchilder,  en  Borgermeefter  tot  Arnemuyden. 

Dien 
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Dien  middag  over  tafel  vroeg  my  Mr.  Hammer ,  aldus 
wiert  dien  Britfchen  Heergenaamt,  na  den  prys  van  het 
voorensgemeldt  Tempeltafereel.  Ik  gaf  hem  tot  ant- 
woort,  „  dat  ik  eens  anders  konft  nooit  fchatte;  doch 

„  dat  ik  'er  tot  hondert  dukaaten  voor  2011  durven  bie- 
3,  den  aan  den  Eygenaar ,  en  indien  het  waare  in  myn 
3j  bezit,  ik  liet  niet  zou  willen  afftaan  voor  die  Som  ". 
Den  konftlievende  Brit,  maatiglyk  verwarmt  door  het 
binnenflaan  van  een  tweede  fles  Bourgonjewyn ,  topte 
myn  zegs woord,  en  fprak,  „  wel  aan  Mr.  Campo  ik  zal 

„  'er  hondert  dukaaten  voor  geeven  enkelyk  op  uw 
„  woord  van  eere ,  ofwel  een  byfter  groote  prys  na  het  my 

„  toefchynt  ".  Wy  dronken  fluks  een  gefpan  fchuimen- 
de  kelken  op  het  goed  gevolg  van  de  aanflaande  koop- 
manfchap ,  waar  na  ik  gelyk  als  een  Partifche-fchigt  die 
zyn  oortip  is  ontfnapt,  losfnorde  na  het  huis  van  den 

Vriefchen  Raphaè'l,  om 's  Konftenaars  grootfche  ziel  te 
vergallen  langs  dit  heugchelyk  nieuws. 

Ik  drukte  met  kracht  uit,  het  verrukkent  muziek  van 
hondert  dukaaten  aan  des  Schilders  gehoor  met  toedoe- 

ning, dat  hy  ylings  dien  draagbaaren  Tempel  zou  doen 
vervoeren  in  het  Ordinaris  van  Lions  in  de  Nes ,  alwaar 
hy  ftont  te  werden  overftulpt  door  een  trits  van  zege- 

ningen, Bourgonje-wyn,  eerbewyzingen ,  en  hondert 
goude  loveren.     Na  de  verrichting  van  myn  afgezant- 
fchap,  floof  ik  buitens  deurs  ,    zonder  in  het  geringft 
het  oor  te  willen  leenen  aan  WïgmancCs  verhooging  van 

:  noch  een  koppel  Guinées,  om  welke  Som  hy  voorgaf  te 
!  zyn  benodigt  tot  den  inkoop  van  zekere  ongenoemde 
!  noodwendigheden. 

Binnen  het  tydbeftek  van  een  uur  verfcheen  den  ge- 
duchte Vries ,  by  een  Kruyer  verzelt,  welke  knaap  dien 

Tempel  had  op  zyn  hoorns  genomen  als  een  tweede 
Vierde  Deel.  B  b  b  Samp- 
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Sampfon ,  en  belande  in  Lions.  Na  dat  Wigmana  dien 
kaerel  een  paar  ftuivers  had  afgeknipt  wegens  en  aan- 

gaande het  bedongen  loon  ,  wiert  het  Tempelgefticht 
geplaatft  op  een  ftoel  ,  en  den  kruyer  vertrok  met  een 
onvergenoegt  gelaat  ,  en  met  onheufche  uitdrukkingen 
tegens  afkneveling  en  gewelt. 

Onderwyl  wiert  den  Kaftelyn,  Le  Sr.  Tonin  boven- 
gefchelt ,  zynde  den  Heer  Hammer  en  ik  vertrokhen  na 
een  opperkamer  Den  gemelde  Heer  luiflerde  Le  Sr.  To- 

nin iets  in ,  waar  na  ik  befcheidenheidshalve  niet  wilde 
luifteren.  Korts  daar  aan  kwam  den  Kaflelyn  boven, 
bevracht  met  een  zakje  drieguldens,  ryksdaalders  efi 
zesdehalven,  welke  zilverlingén  wierden  uitgeftort  op 
een  theetafel,  en  den  Konftfchilder  gelaft.  van  dien  in- 

houd eens  te  willen  nakyken.  Fluks  ftak  Wigmana  een 
aanzienlyken  bril  op  den  domp,  en  aanving  die  hulp- 

troepen te  vlyen  in  reyen  en  geleders ;  onderwyl  dat 
den  kooper  en  ikwysgeerlyk  zaten  te  bikken  op  een  pyp 
puyks  puyk  Varinas  Tabak. 

Maar  helaas !  hoe  kort  van  duur  zyn  de  tufTchenpoo- 
gingen  van  vreugde  der  ondermaanfche  ftervelingen. 
Den  Vriefche  Tempelverkooper  verbrak  onze  filofoofi- 
fche  befchou wingen,  door  het  uitflorten  van  een  luyde 
zucht,  waarna  hy  uitgilde  op  deezen  deerlyken  toon, 
„  wel  toch!  wat  is  dit  te  zeggen,  (wat  anders)  fprak 

„  den  Engelfchen  Heer  in  arrenmoede ,  dan  dat  'er  hon- 
„  dert  dukaaten  in  zilvergeld  op  tafel  leggen,  tot  vol* 
3,  doening  van  het  voor  die  prys  bedongen  tafereel. 
„  Het  lykt  'er  niet  eens  na,  weder  antwoorde  het  te 
„  loor  geflelt  Schildertje,  dewyl  ik  zelfs  de  helft  van 
„  die  Som  niet  kan  opmonfteren,  en  zulks  noch  onder 
yi  het  opzigt  van  myn  onfeilbaaren  bril  ". 

Op  dat  befcheid  verreezen  wy  uit  onze  leuningftoe- len 
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len  van  voor  den  haard,  en  naderden  het  altaar  van  de 
Dordrechtfche  Muntgodes,  om  die  offerpenningen  eens 
te  befchouwen  van  naby.  Den  Heer  Hammer  beweer- 

de, dat  die  Som  zilvere  munt  bedroeg  hondert  dukaa- 

ten.  Dog  ik  koos  Wigmand }s  party,  en  zey,  dat  die 
zilverlingen  ontrent  de  helft  uitmaakten  van  den  bedon- 

gen prys.  „  Mr.  Campo,  verkleint  den  Bourgonje-wyn 
„  uw  oogen?  vroeg  den  Engelfche  Heer,  tamelyk  bits. 

„  Vergroot  die  druyf  uw  gezigtkunde  ".  Weder  vroeg 
ik  hem  maatiglyk  bars:  doch  te  zei  ver  tyd  wierden  my 
de  vliezen  der  oogen  afgeligt  by  een  nadere  gedach- 
ten. 

Alhier  nadert  de  ontknoping  van  dien  neftelftrik, 
welke  oploffing  ik  ontgon  met  zulk  een  vreefTelyke  lach, 
dat  den  Brit  en  den  Vries  niet  wiflen  wat  van  my  te 
denken.  Maar  ik  liet  hen  niet  lang  verblyven  in  die 
onzekerheit,  en  vroeg  aan  den  Engelfchen  Heer,  waar 
om  ftreeks  hy  zich  het  laatfle  had  onthouden  in  Italien? 
Zo  dra  had  hy  my  niet  geantwoort,  dat  hy  lyn  recht 
van  Venetien  zyn  te  rug  reys  had  genomen  op  Amfter- 
dam ,  of  ik  viel  van  meet  af  aan  te  lagchen  als  @en  zot. 
Doch  ik  hernam  korts  daar  na  myn  voorige  ftemmigheit, 
en  hervroeg  dien  ontflelden  Edeling,  of  hy  niet  had  ge- 
doelt  op  hondert  Venetiaanfche  dukaaten  in  zyn  bot 
voor  dat  Konfttafereel ?  Het  antwoort  was  ja,  en  die  ja 
bedierf  het  fpel,  en  verflrekte  een  doodfteek  in  des  Schil- 

ders boezem,  doch  alhoewel  het  verfchil  de  grootfte 
helft  bedroeg,  zynde  een  Veneetfche  dukaat  pas  de  helft 
van  een  Dordrechtfche  dukaat ,  echter  vorderde  Wigma* 
na  wel  nadrukkelyk ,  dat  den  kooper  was  gehouden  aan 
hem  te  voldoen  den  bedongen  prys.  Ik  had  veel  moeite 
om  den  verbyfterden  verkooper  te  doen  begrypen ,  dat 
het  misverftand  was  ontftaan  uit  het  woord  dukaat  3 

Bbb  2  zyn- 
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zynde  het  verfchil  tuflchen  Dordrechtfche  en  Veneetfche 

dukaaten  al  ommers  zo  groot,  als  'er  verfchil  is  tuflchen een  Konftftuk  van  Tenten  en  van  Molenaar. 
Het  vernedert  Schildertje  ,  ziende  eindelyk  en  ten 

laatfte  dat  den  Heer  Hammer  het  bot  niet  wilde  verbe- 
teren ,  befloot  veeleer  van  Delens  tempelgevaart  op 

nieuws  te  huisveften  op  zyn  vlieringgefticht ,  dan  het  af 
te  ftaan  voor  zulk  een  onaanmerkelyken  prys.  Ten  dien 
einde  bekoftigde  Wigmana  een  tweeden  Atlas,  die  zyn 
flaaffche  fchouders  demoediglyk  kromde  onder  dien  ge- 
fchilderden  hemelkloot.  Hy  in  perfoon  vertrok  met  nog 
grooter  ongenoegen  dan  den  voorige  Kruyer,  wiens 
folde  maar  by  hem  was  befnoert  voor  een  derde,  daar 
aan  hem  de  grootfte  helft  van  zyn  hoop  wiert  ontzegt, 
zonder  kruis  noch  munt  van  de  goude  hoofdfom  te  hek- 
ben  genooten. 

FRANKE    PIETER    VERHEYDEN, 

KUNSTSCHILDER  en  BEELDHOUWER. 

Tf  ranke  Tiet  er  Verheiden  is  geboortig  van  'sGraven- 
*~  hage,  op  den  jaare  duizent  zes  hondert  zeven-en- 
vyftig ,  en  gefprooten  uit  zeer  fatfoenlyke  Ouders.  Zyn 
Grootvader  en  Vader  waaren  Marktfchippers  op  Amfler- 
dam.  Ik  zeg  Marktfchippers,  zynde  ons  den  tytel  van 
Kapitein  zedert  overgewaait  uit  Groot -Brittanje,  ook 
was  'er  luttel  aan  verbeurt  geweeft  ,  indien  die  trotfe 
haaneveer  waare  achtergebleeven. 

Den  Jonge  F.  F.  Verbeycten>  bewaarheide  al  by  tyds 
het  bekent  fpreekwoort,  „  dat  het 'vroeg  moet  krom- 
„  men,  wat  een  boog  ftaat  te  werden  ",  als  die  van  de 

wieg 
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wieg  af  aan  ,  gelyk  als  men  gemeenlyk  zegt,  blyken  be- 
toonde van  zyn  luft  en  geeft  tot  de  Konft.  Deswegens 

bedelde  hem  zyn  Weduwmoeder  by  den  beroemden 
Beeldhouwer  en  -Teekenaar  Jakob  Romans ,  die  zedert 
tot  Bouwkonftenaar  wiert  verheeven  by  Willem  den 
Derde,  Koning  van  Groot -Brittanje,  wegens  zyne  on* 
gemeene  verdienfte,  Die  Romans  behandelde  den  leer- 

gierigen Verheyden  als  zyn  Zoon ,  eerft  in  hem  fpoor- 
wys  te  maaken  ontrent  een  vafte  Teekenkonft ,  en  ver- 

volgens door  hem  te  onderwyzen  in  het  Boetfeeren  van 
leeme  modellen,  dat  paar  in  een  volmaakt  Beeldhouwer 
vereifchte  hoedanigheden.  Ook  flaagde  den  Jongeling 
20  wel  in  die  Konft,  dat  zyn  Meefter  hem  waardig  ken- 

de, om  ntvens  meer  andere  braave  Beeldhouwers  de 
hand  te  flaan  aan  de  Praalbeelden  der  Zegenboogen , 
opgerecht  ter  eere  van  den  bovengemelden  Willem  den 
Derde ,  op  het  jaar  duizent  zes  hondert  een-en-negentig 
in  's  Gravenhage.  Tot  een  proef  op  de  Som  van  de 
waarde  dier  Stokbeelden ,  zeg  ik  maar  alleenlyk  ,  dat 
dezelven  rïaderhant  wierden  gekogt  by  den  fleer  Johan 
van  Schuylenburg ,  tot  cieraad  van  zyn  Vorftelyk  Luft- 
huis  Weftkamp,  naby  Losduynen.  Na  deszelfs  overly- 
den  zyn  diezelve  Beelden  verkogt  geworden  by  opent- 
lyke  veylinge ,  en  althans  te  zien  op  onderfcheide  Bui- 
tenplaatsen. 

Alhoewel  nu  de  Beeldhouwery  voor  geen  zittende 
oeffenig  ftaat  bekent,  echter  fcheen  die  Konft:  niet  woe- 

lig genoeg  voor  Verheydens  vlugge  geeft.  Het  fchynt 
dat  die  Jonge  Konftenaar  wel  eens  had  gehoort,  dat 
geen  ligchaam  kan  weivaarende  zyn  zonder  een  groote 
oeffening ,  noch  het  natuurlyk ,  noch  het  ftaatkundig 
ligchaam.  Dat  ongetwyfelt  een  te  gelyk  rechtvaardige 
en  eerlyke  Oorlog  is  de  waare  beezigheit  van  een  Ko- 

Bbb  3  ning- 
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ningryk  of  Gemeenebeft ;  wyl  geduurende  een  luye  en 
onachtzaame  Vrede  de  dapperheit  verilapt,  en  de  zee- 
den  komen  te  verderven.  Uit  welken  hoofde  hy  be- 
floot ,  toen  de  Franfche  Wapens  van  Vrankryk  ons  Ge- 

meenebeft overftroomden ,  gelyk  als  oudtyds  den  zond- 
vloed der  Gotthen  en  Wenden  de  Burgt  van  Romulus 

kwam  te  overzwalpen,  om  de  Beleegering  van  de  Stad 
Grave  eens  by  te  woonen  in  perfoon.  Waarom  Hy  zig 
in  dienft  begaf,  dog  na  tyd  verloop  zettede  hy  zich  ne- 

der in  Breda,  en  aldaar  trouwde  hy  met  een  Dochter 
van  den  Heer  Matheus  Puts ,  Procureur  en  eerfte  Deur- 
waarder  van  den  Edelen  Hove  van  Brabant.  Den  Kons- 
tenaar  huurde  een  fchoonhuis  in  het  vermaakeiykfte  van 
die  Stad ,  waar  in  hy  zich  heeft  onthouden  «tot  aan  het 
eynde  zyns  leevens. 

Het  Hof  van  Breda  pronkt  met  veele  Konftftukken  en 
Cieraaden  gefneeden  en  gebytelt  by  dien  Konftryken 
F.  P.  Ferheyden,  als  insgelyks  de  Minnebroeder  Kerk  der 
Roomsgezinden ,  en  meer  andere  Gebouwen.  Maar  alzo 
wy  hem  hebben  een  ftoel  van  eere  geftelt  onder  de  Konft- 
fchilders ,  zullen  wy  ons  niet  verder  uitbreiden  over  zyn 
Beeldhouwkunde,  maar  tot  het  Konftpenfeel  overgaan, 
waar  in  hy  zich  heeft  beroemt  gemaakt  door  een  klein 
getal  wel  gefchilderde  Tafereelen. 

De  wyl  Franken  Piet  er  Verheiden  een  Man  was,  die 
de  Gaftvryheit  naauwkeuriglyk  onderhield  ,  hoe  zeer 
deeze  deugd  ook  was  vervallen  by  zyn  tydgenooten, 
kwamen  veele  zo  Brabandfche  als  Nederlandfche  Konfte- 
naars  ten  zynen  huize  afzakken,  als  in  een  zoeten  in- 

val, welke  by  hem  vriendelyk  wierden  onthaalt,  en 
opgebeurt  zelfs  boven  zyn  vermoogen.  By  die  gele- 
gendheit,  beftudeerde  hy  derzelver  wyze  van  verf-tem- 
peren  ,   doodverwen  ,  opfchilderen ,    en  vooral  de  be- 

han- 
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deling  van  het  konftpenfeel ,  en  niet  zonder  vrucht:.  Zyn 
geeft  deet  hem  den  trant  verkiezen  van  Daniel  Snyders, 
beftaande  in  het  verbeelden  van  Hertenjagten ,  Honden 
en  andere  Dieren,  welke  Tafereelen  hy  zo  konftiglyk 
navolgde,  dat  de  Konftkenners  de  flukken  van  F.  P. 
Verheyden^  als  zo  veeïe  oorfpronkelyke  Konftfchilderyen 
van  dien  voorensgemelden  Dierenfchilder  befchouwden 
op  het  eerfte  gezigt.  Van  zo  verre  als  myn  geheugen 
gedraagt,  waaren  die  Jagtftukken  fix  geteekent,  kloek 
behandelt,  en  natuurelyk  gekoloreert,  een  drietal  ver- 
eifchte  hoedanigheden ,  dat  wel  zo  maklyk  valt  te  wen- 
fchen ,  als  te  ontmoeten. 

Na  het  my  voorftaat  heeft  den  konftgeneigde  Ver- 
heyden,  niet  boven  de  zeven  ofte  tachtig  Stukken  in  dien 
aardt  gefchildert,  weshalve  men  met  waarheit  vermag 
te  zeggen ,  dat  hy  veele  Konflfchilders  in  zyn  proefjaa- 
ren  heeft  de  loef  afgewonnen ,  en  die  zeldzame  byzon- 
derhek  bepleit  's  Mans  geeft  onwederfpreekelyk.  Ónder 
anderen  zyn  by  hem  nagelaten  een  Wildezwynejagt 
van  twaalf  voet  in  de  breedte,  benevens  een  Beere  en 

een  Hertenjagt,  alle  levensgroote  Dieren :  als  van 's  ge* 
lyken  een  dooden  Haas  met  Gevogelte,  Jaagerstuig,  en 
Snaphaanen ,  op  den  trant  van  Weeninx ,  ftout  gepen- 
feelt,  en  vrolyk  gekoloreert.  En  voor  het  laatft  is  'er 
noch  een  Stuk  in  weezen  te  Breda,  waarop  een  Zwaan 
gezeeten  op  zyn  Broeineft  is  verbeelt,  welk  Dier  weft 
geftoort  by  eenige  Honden ,  op  welk  Konfttafereel  den 
drift  der  aanvallende  Honden ,  benevens  de  verweeren- 
de  fierheit  van  de  Zwaan ,  verwonderlyk  zyn  uitge- 

drukt en  waargenomen.  Waarlyk  is  't  een  jammer  dat 
den  geeftryke  F,  P.  Verheyden ,  het  fpel  des  levens  moefc 

opgeven  in  het  krach tigfte  van  zyn  konftloop,  ook  is  't 
een  dubbelt  jammer,  dat  hy  by  vroeger  tyd  den  bytel niet 
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niet  verwifTelde  tegens  het  konftpenfeel ,  als  wanneer 
'sGravenhage  zich  met  geen  minder  recht  over  haaren 
Verheyderi)  als  Antwerpen  zich  over  haaren  Snyders  had 
vermogen  te  beroemen.  Toen  de  dood  zyn  oogen 
floot ,  opende  dat  verlies  de  oogen  der  Bredaafche 
konftlievenden ,  welke  Heeren,  namelyk  Matheus  van 
Overbeek ,  Oud  Schepen  der  Stad  Breda  ,  Johan  de 
Wys,  Intendant  van  den  Koning  Willem  den  Derde, 
den  Geneesheer  den  Hartog,  den  Advokaat  Noeft,  en 
meer  anderen,  Vcrheydens  Konftftukken  opzogten  met 
Diogeenfche  Lantarens.  Zelfs  wilden  de  Antwerpe- 

naars deelgenooten  zyn  aan  dien  konftbuit,  wyl  zeker 
Konftkoper  wel  nadrukkelyk  uit  die  Stad  kwam  afzak- 
na  Breda,  om  eenige  van  deszelfs  nagelaatene  Konft- 
fchilderyen  op  te  kopen.  Dat  's  Konftkopers  oogwit 
ftrekte  om  die  Verheydens  te  herdoopen  in  Snyders ,  valt 
al  ommers  zo  maklyk  te  bewyzen  ,  als  te  vooronder- 
itellen. 

Franke  Piet  er  Verheyden  overleed  tot  Breda,  in  den 

Ouderdom  van  vier  -  en  -  vyftig  Jaar ,  op  het  eeuwgetal 
duizent  zeven  hondert  elf,  meer  afgeflooft  door  verdriet 
en  zorg ,  dan  door  het  laftig  pak  der  jaaren. 

JAQUES  de  ROORE, 

Is  zo  wel  zyn  geboorte  verfchuldigt  aan  den  Hemel, 
als  een  Paus,  en  is  hy  juyii  den  hoogfte  niet  te  Ro- 

men, hy  ftaat  ook  niet  geboekt  voor  den  minfte  in  Ant- 
werpen. Hy  befchouwde  het  eerfte  licht  in  Antwerpen , 

op  den  twintigfte  van  de  Hooimaand,  in  den  Jaare  dui- 
zent zes  hondert  zes -en -tachtig,  welk  licht  hem  toen 

ter  tyd  zo  lieflyk  toefcheen ,  dat  hy  tot  noch  toe  niet  al 

te 



öer    NEDERLANDERS.  38I 

te  haaftig  fchynt  om  het  te  willen  begeeven.  Ik  herhaal 
nochmaals  eershalve,  dat  hy  is  gebooren  in  het  befaamt 
Antwerpen,  een  Stad  opgebazuynt  by  den  Walthoornift 

Juftus  Lipfius;  een  Stad  te  gelyk  beroemt  by  de  vloei- 
baarheit  van  Taal  der  ftaatkundige  [Borgers ,  als  wegens 
den  dagelykfchen  oogfl  van  weergaalooze  Moffelen ,  de 
gewoone  verfnaapering  der  hooglyk  befchaafde  en  wel- 
leevende  Inboorelingen. 

Indien  ik  my  opwierp  tot  een  Geflachtbefchry  ver ,  ge- 
lyk als  den  geduchte  La  Fargue ,  kon  ik  alhier  ten  breed- 

fte  aanhaal  en ,  dat  den  Grootvader  van  Jaques  de  Koor  e  y 
deszelfs  Oom  en  Neef,  braave  Schilders  zyn  geweeft, 
en  zo  voorts.  Doch  ik  zal  den  Leezer  maar  alleenlyk 
berichten ,  dat  den  Vader  van  onzen  Penfeelift  een 
Koopman  was  by  beroep,  en  een  Liefhebber  van  Sint 
Lukas  Konflfchatten ,  weshalve  Jaques  al  bytyds  de 
waarheit  ondervont ,  aanzien  doet  gedenken.  Den 
Jongen  beftudeerde  zo  onophoudelyk  die  Vrydagmarkts 
konflkleinooden,  dat  zyn  leeroeffeningen  in  het  riet  be- 

gonnen te  loopen  ,  niettegenftaande  zyn  Ouders  hem 
hadden  beftemt  tot  een  zuyl  van  de  Roomfche  Kerk. 

Na  het  overlyden  van  zyn  Vader,  beitelde  hem  zyn 
Moeder  by  N.  Loybos  den  Ouden,  beter  Teekenaar  als 
Schilder,  zyn  de  Jaques  pas  getreeden  in  zyn  twaalfde 
jaar.     Na  aldaar  een  paarjaaren  te  hebben  gefpeelt  met 

jde  roodaardspen,  geraakte  hy  onder  het  opzigt  van  il/". van  Schoor,  toen  ter  tyd  een  beroemt  Hiftoriefchilder, 
zeer  welbekalant  by  de  Tapytkraamers,  en  al  ommers 
zo  befaamt  ontrent  het  ordonneeren  van  Tapytmodel- 
len,  als  oudtyds  P.  P.  Rubens  was  vermaart  ontrent  het 
fchilderen  van  Altaar tafereelen.     Van  Schoor  hemelde. 
Weshalve  den  Jonge  Be  Roore  wiert  bevoolen  aan  het 
ïeerbeftier  van  Gasper  Jakob  van  OpflaU  een  braaf  His- 
f    Vierde  deel.  C  c  c  torie- 
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toriefchilder ;  en  daar  hebje  reeds  een  trits  van  Meefters. 
Zyn  vierde  onder  wyzer  is  ge  weeft  den  verdienftigen 
Landfchapfchilder  Genoeh,  gebendnaamt  Archimedes, 
en  gebynaamt  het  Manneke  met  den  Bef,  benevens 
noch  eenige  andere  Sinjooriaale  Konftfchilders. 

Nu  fcheen  Jaques  De  Roore  fterk  genoeg  om  te  kon- 
nen  flodderen  op  zyn  eigen  wieken ,  en  zulks  was  gQQii 
ongemeen  wonder,  alzo  hy  reeds  een  Zodiak  van  Mees- 

ters had  doorloopen.  In  den  aanvang  bediende  hy  zich 
van  de  Prenten  der  beide  Gebroeders  Jan  en  N.  van 
Orley,  echter  met  dit  verfchil,  dat  hy  het  leeven  te  baat 
nam  om  derzelver  kleine  Beelden  mee  op  te  helderen. 
Die  ftukjes  verkogt  hy  aan  de  Antwerpfche  Konftver- 
koopers ,  welke  met  deeze  gefchilderde  Heiligen  alle 
Markten  en  KermifTen  afvoeragieerden,  en  vervolgens 
in  Antwerpen  belanden  met  de  Schatten  van  Egypte, 
behaalt  op  de  ftikziende  konftlievenden. 

Hy  zegt  zelf,  en  het  is  ook  gelooflyk ,  dat  hy  zich 
by  üitneemendheit  wift  aangenaam  te  maaken  by  veele 
fatfoenelyke  Heeren ,  zo  door  zyn  vrolyken  inborft  (  een 
ingebooren  eigenfchap  der  Antwerpfche  Konftfchilders) 
als  wegens  veele  andere  fraaie  bevoegdheden. 

Pas  getreeden  in  zyn  vyf  -  en  -  twintigfte  jaar,  aanbe- 
ftelde  hem  een  Franfch  konftbeminnaar  vier  kapitaale 
ftukken,  onder  de  mids,  dat  van  Opjlal  zyn  voorensge- 
melde  Leermeefter  'er  twee  van  moeft  fchilderen ,  en  hy 
de  twee  overigen  voltooijen ,  by  wyze  van  een  Twee- 
gevegt.  By  die  okkafie  kreeg  Jaques  de  overhand  , 
(nota  bene  hy  is  alweer  myn  zegman,  tot  een  bewys, 

dat  eigen  lof  niet  qualyk  geurt)  en  hy  zeilde  'sMeefters 
karakter  zo  verre  voorby  met  zyn  konftgalei,  gelyk  als 
een  fnelgewiekte  Spegt  den  loomen  Pootuyl  komt  voor- 

by te  fnorren.    Ja  wat  meer  is,  de  Paryfche  Konftken- 
ners 
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rrers  verhieven  de  Roores  Tafereelen  zo  luidruchtiglyk , 
dat  geen  menfch  het  Klokkenfpel  van  de  Samaritaine  kon 
hooren  rinkinken ,  noch  de  Rivier  de  Seine  ruhTchen, 
geduurende  de  eerfte  zesweekenna  dat  die  KonMukken 
aldaar  waaren  belant. 

Op  het  Jaar  duizent  zeven  hondert  zeflien ,  fchilderde 
Jaques  een  Zolderftuk  op  het  Stadhuis  te  Antwerpen  , 
welke  onderneeming  zo  gelukkiglyk  Haagde,  dat  men 
5er  nóch  ten  huidigen  dagen  over  hoort  brommen ,  zo 
in  het  Ramshoofd ,  als  het  Schutters  Hof  ke  ,  het  No- 
bekje,  en  in  meer  andere  befaamde  Bierkaftelenyen.  By 
die  gelegendheid  fchilderde  den  Groote  Balju  onder- 
fcheide  aloude  Griekfche  en  Romeinfche  Wysgeeren  in 
NifTen,  op  die  zelve  Kamer,  waar  ontrent  een  aardige 
fchimpfcheut  voorviel,  welke  ik  den  Leezer  zal  mede- 
deelen. 

Den  bovengemelde  Balju  gedachtig  aan  het  fpreek* 
woord,  „  dat  het  geene  een  boog  moet  worden,  al  by- 

„  tyds  behoort  te  krommen  ",  verbeelde  genoegzaam 
alle  die  Wysgeeren  met  verdraaide  Ruggens,  verwrong- 
ge  Armen ,  en  fcheeve  Beenen.  Dikmaals  wiert  hy  des- 
wegens  berifpt  by  de  Heeren  der  Overheit  van  Antwer- 

pen, zonder  nochtans  te  willen  duiken  onder  derzelver 
tuchtingroe ,  ook  valt  het  moeijelyk  oude  boomen  te 
willen  rechten.  Op  een  namiddag  dat  de  Magiftraat  lou- 

ter had  geteert  op  het  Raadhuis,  kwamen  de  Heeren 
maatiglyk  doorwynt  flormen  in  dat  Schilder- vertrek.  Dert 
Borgemeefter  del  Campo  een  zwaarly vig  Man ,  en  noch 
wel  zo  dik  gebuikt  als  de  Gravinne  van  Henneberg ,  ten 
tyde  van  haar  zwangerheit  van  drie  hondert  vier-en-zes- 
tig  Kinders ,  klampte  Balju  aan  boord  met  deeze  woor- 

den. „  Alweer  bulten ,  Baljuw ,  zal  'er  dan  nooit  een 
„  recktfchaapen  lighaam  rollen  uit  uw  Konft  -  penfeel  "r 

C  c  c  2  „  Heer 



388  de    SCHILDER  KONST 

55  Heer  Borgemeefler  h  ,  antwoorde  den  bedilde  Schil- 
der vry  gemelyk ,  „  ik  ben  in  het  geheel  een  nabootfer 

3,  van  de  natuur.  Oudtyds  kreegen  de  Griekfche  en 
3,  Romeinfche  Wysgeeren  kromme  Ruggen  door  on- 
3,  maatiglyk  te  fludeeren,  en  hedendaagfch  gewinnen  de 
3>  Heeren  Overheden  dikke  buiken,  door  onverzadelyk 

33  te  zuipen  '\ 
Op  dat  fix  befcheid  aanvingen  de  Heeren  eerft  onftui- 

miglyk  te  lachen ,  tot  een  bewys ,  dat  den  menfch  hoe 
verheeven,  daar  in  gelyk  is  met  de  kinders,  en  zy  ver- 

trokken vervolgens  met  fleepende  vaandels  en  met  ftille 
trommen.  Echter  tot  een  overtuigent  bewys,  dat  een 
geeflryke  fchets  loon  waardig  is ,  fchikte  de  Magiftraat 

aan  Jaques  de  Koor  e  en 'aan  zyn  Penfeel -genoot  Ba/ju 
een  halt' dozyn  driehngfche  flefTen  met  keurlyke  wyn, benevens  een  Schenkbord  met  Boulonifche  Saucyzen, 
Limburgfche  Kaas ,  Kavejaar ,  en  zulk  een  foort  van 
dorftftillende  eetbaarheden.  Óp  den  ontfangft  van  dat 
gefchenk  leiden  de  Schilders  het  Penfeel  neer,  en  gingea 
20  ruftiglyk  zitten  fmeeren  en  teeren  ,  dat  zy  het 
Stadhuis  tegens  het  vallen  van  den  nacht  begaaven  met 
ftromme  Ruggen  en  fcheeve  Beenen. 

Alzo  ik  noch  tyd  noch  luft  heb  om  alles  wat  onze 
konftryke  Jaques  heeft  gefchildert  aan  te  haaien ,  zal  ik 
deszelfs  Konft-befchryving  bekorten  met  deeze  aanmer- 

kingen. Vooreerft  wat  zyn  Konft  belangt ,  Aaat  hy 
voor  een  braaf  Schilder  geboekt.  Hy  is  groots  van  Or- 

donnantie, ryk  in  Vinding,  gloeijent  van  Koloriet,  fix 
in  Tekening,  vrolyk  in  Schikking,  en  wel  ervaaren  on- 

trent het  verbeelden  der  onderfcheide  Hartstogten,  zo 
die  van  de  Menfchen  als  van  de  Dieren.  Wat  aangaat 
zyn  inborft,  daar  ontrent  is  hy  weergaloos,  en  in 
lichaams  geftalte  onvergelykelyk.    Zyn  Perfoon  is  ver? 

heven 
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heven  enwelgemaakt;  zyn  gelaatstrekken  Manlyk?  ech- 
ter fchoon;  zyn  opflag  bevallig;  zyn  zwier  grootfch; 

zyn  hoedaanigheeden  leevendig ;  zyn  geheugen  getrouw ; 
zyn  oordeel  weezendlyk  ;  zyn  doordringendheid  diep- 

zinnig; en  zyn  ftoutmoedigheid  is  onverfchrikt  tegens 
alle  gevaaren. 

DIRK    KINT. 

Dit  Kint  zal  den  opvolger  zyn  van  den  bovenftaan- 
den  grooten  Man ,  welk  Kint  echter  geen  Kint  is 

in  de  Schilderkonft3  gelyk  als  deszelfs  konftige  Hiftorie- 
ftukken  en  welgelykende  Konterfytzels  onwederfpreke- 
lyk  getuigen. 

Dirk  Kint  is  gebooren  in  'sGravenhaage,  op  het  Jaar 
duizent  zes  hondert  acht  -  en  -  zeventig ,  en  wiert  in  den 
beginne  voorgefchikt  tot  de  Letter  -  oeffeningen  ,  ook 
ten  dien  einde  beftelt  op  de  Latynfche  Schooien ;  doch 
Sint  Lukas  ftak  zyn  penfeel  tufTchen  het  rad  van  Mi- 
nervas  Spinnewiel. 

De  natuur  deed  al  bytyds  blyken  dat  hy  was  voorbe- 
ftemt  tot  de  Schilderkonft  3  alzo  hy  met  grooter  kift 
zich  bevlytigde  in  Bloemaart  $  Tekenboek,  als  in  Ki- 
liaans  Woordenboek.  Zyn  Vader  beftelde  hem  onder 
de  leertucht  van  Daniel  Haring >  een  braaf  Konterfytzel- 
Schilder,  die  hem  zo  ver  bragt3  dat  hy  binnen  het  kort 
beftek  van  vier  jaaren  Meefterlyk  kon  Tekenen ,  en  aar- 
diglyk  te  kopieeren.  Daar  op  raade  hem  zyn  Meefber, 
dat  hy  zich  zou  vervoegen  aan  Konftantyn  Netfiber, 
die  een  Konftkabeljaauw  was  in  vergelykenis  van  hem 
Haaring;  welken  raad  na  de  letter  wiert  gehoorzaamt. 
Konftantyn  onderwees  den  jongen  Konft-Schilder  in  zyn 

C  c  c  3  be- 
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beroep ,  dat  is ,  in  het  Schilderen  van  kleine  Konterfyt* 
2tels;  maar  die  vlieger  ontzy  te  reizen,  zynde  Dirk  Kint 
voor  iets  meer  verheven  in  de  wieg  gelegt. 

Na  een  vyfjaarig  onderwys  by  dien  beroemden  Kon* 
Jlantyn  te  hebben  genooten,  nam  Ditk  zyn  affcheid,  en 
pleegde  raad  met  deszelfs  Broeder  Theodoor  Netfcber, 
wiens  Konftgeheugen  eeuwiglyk  zal  leeven,  by  Batos 
naaneeven.  Die  beroemde  Konterfyter  en  te  gelyk  be- 
fchaafde  Hoveling,  overreede  den  leerzuchtigen  Kint, 
van  over  te  gaan  tot  het  Schilderen  van  levens  groote 
Konterfytzels ,  beide  meer  voordeelig,  en  meer  verhe- 

ven. Dien  heilzaamen  raad  wiert  by  onzen  Konterfy- 
ter dankelyk  aanvaart  en  vlytiglyk  werkftellig  gemaakt; 

ook  bediende  hy  zich  van  deszelfs  leerzaam  onderwys 

by  tyd  en  wylen.  In  't  kort,  hy  aanvaarde  dien  ftyl, 
en  heeft  'er  zich  't  zedert  by  gehouden,  gelyk  als  onbê- 
twiftelyk  komt  te  blyken  uit  een  overgroote  meenigte 
van  welgetroffene  en  fix  gefchilderde  leevens  groote  Kon*- 
terfytzels,  Mannen,  Vrouwen  en  Kinders. 

Dirk  Kint  is  tot  heden  onder  het  getal  der  ademhaa- 
lende  Penfeel- helden,  op  dit  Jaar  duizent  zeven  hon- 
dert  twee  -  en  -  veertig ,  en  Konterfy t  of  Schildert  noch 
dagelyks,  zo  Hiftorietafereelen  als  Perfoonen  van  rang, 
Godgeleerden ,  Krygsbevelhebberen  ,  Magiftraats  -  per- 

foonen, Koopluiden,  en  meer  andere  fatfoenlyke  tyd- 
genooten. 

N.  de  MELË,  anders  du  MELË. 

IS   een  braaf  Hiftorie-  en  Konterfytzel  -  Schilder  ge- 
weeft,  die  zich  lange  jaaren  heeft  onthouden  in  's  Gra- 

venhaage,  en  aldaar  is  overieeden.    Het  Jaar  van  zyn 

ge- 
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geboorte  is  my  onbekent,  gevolglyk  kan  ik  dienaan- 
gaande den  nieuwsgierigen  Leezer  niets  berichten.  Ech- 

ter zal  ik  'er  toedoen ,  dat  hy  in  zyn  hoogen  ouderdom 
noch  te  mets  een  Beeld  tekende  na  het  leeven,  op  de 
Kamer  of  Teken-zaal  van  de  Maatfchappy  der  loifelyke 
Schilderkonft  in  's  Gravenhaage ,  welke  Akademie* beel- 

den vaft  waaren  van  omtrek  3  en  voortreffelyk  behandelt. 

il/*,  de  Mele  is  beide  een  Leerling  en  Hulpgenoot  ge- weell  van  den  beroemden  Konterfy ter  der  Britten ,  den 
Ridder  Pieter  Lelyy  wiens  Konterfy tzels  hy  Qierde  met 
de  vereifchte  draperyen  en  andere  ftoffeerfels.  Na  het 
overlyden  van  dien  Ridder,  verliet  hy  Londen,  en  flak 

over  na  's  Gravenhaage ,  alwaar  hy  trouwde,  en  onder- 
fcheide  fchoone  gehoepelrokte  Konterfytzels  van  Doch- 

ters ge  wan,  welke  flodderende  Bed -Najaden  in  geen 
gebreke  zyn  verbleeven ,  ontrent  de  voortzetting  van 
de  fabriek  des  Menfchdoms. 

Matheus  Verbeyden>  Hiftorie-  en  Konterfy tzel-Schil- 
der  in  's  Gravenhaage ,  bezit  een  Konterfy  tzel  van  de 
Mele ,  zynde  de  Princes  Maria  Stuart ,  Gemalin  van 
Willem  den  Derde,  het  welk,  (zo  hy  voorgeeft)  by 
veele  Konft-kenners  voor  een  oorfpronkelyk  Konterfyt- 
zel  van  den  Ridder  Lely  wert  aangezien.  Wat  daar  van 
zy  ,  zullen  wy  min  betwiften,  als  wel  betwyffelen. 

THEODOOR  van  PEE. 

IS  gebooren  tot  Amfterdam  ,  op  het  Jaar  duizent  zes 
hondert  acht  -  en  -  zeilig.  Hy  is  een  Zoon  vznjan 

van  fee ,  en  geen  minder  Kond-Schilder  als  dien  ouden 
'Konftheld. 

Theodoor  van  Pee  wiert  opgevoed  by  zyn  Groot- ou- ders 
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ders  tot  aan  zyn  twintigfte  Meymaand ,  en  achtien  jaar 
oud  zynde  befteld  om  het  Goudfmeeden  te  leeren  by 
zekeren  Michiel  Silkens  een  Juwelier;  doch  dat  beroep, 

of  noch  zo  voordeelig,  ftiet  "hem  tegens  de  borft.  Een 
ingebooren  zucht  voor  de  Schilderkonft  kreeg  de  over- 

hand boven  die  blinkende  koftwinning  ,  weshalve  hy 
die  keus  overfchreef  aan  zyn  Vader  Jan  van  Pee ,  die 
zich  had  ter  neer  gezet  tot  Amfterdam,  met  verzoek, 
van  hem  op  te  ontbieden ,  en  te  onderwyzen  in  de  Te- 
kenkonft.  Dat  verzoek  wiert  den  Jongeling  meermaals 
ontzegt,  en  hem  de  hachlykheit  van  een  overvlieger  in 
die  konft  te  worden  voorgeflelt,  in  onderfcheide  afüaan- 
de  brieven ;  docli  te  vergeefs.  Theodoor  gedachtig  aan 
het  oud  fpreekwoord ,  „  dat  den  aanhouder  ten  laatfte 
„  met  de  Bruid  gaat  ftryken  ?{ ,  hielt  voet  by  ftek  by 
zyn  verzoekfchrift.  Den  Vader  ziende  dat  den  Zoon 
zich  zo  min  liet  ontzeggen  als  een  Hoveling,  verleende 
hem  eindelyk  op  zyn  herhaalde  fmeekfchriften  het  ge- 
wenfcht  Fiat,  en  beval  hem  over  te  komen. 

Echter  vond  Theodoor  op  zyn  overkomft  de  heirbaan 
van  de  nooit  volpreezen  Schilderkonft  zo  glad  niet  ge- 
boent  als  een  Ebbenhoute  Kabinet.  Hy  moefc  alvoo- 
rens  een  geftreng  onderzoek  des  Geloofs  ondergaan, 
alzo  den  oude  Heer  hem  wel  nadrukkelyk  voorhielt 
vraagsgewyze,  „  of  hy  een  zeker  innerlyk  iets  gevoel- 
„  de,  waar  uit  hy  beiloot  te  zyn  voorbeftemt  tot  een 
„  Ceder  der  Schilderkonft?  Zou  het  niet  wel  zo  raad- 

„  zaam  zyn  ",  vervolgde  Papa,  „  u  te  begeeven  on- 
„  der  de  gulde  vleugels  van  Merkuur,  als  tefchuilen  on- 
„  der  de  ichraale  wieken  van  Sint  Luik,  alzo  den  regen 
„  beter  afltuit  op  een  Goude  Dak,  dan  op  een  Zonne- 
„  fcherm  van  geplemnurt  Schilderdoek?  Zotheit  en  ar- 
„' moede  zyn  de  overheerichende  geftarntens  der  ade- 

*  „  lyke 
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„  -lyke  Schildérkonft;  en  rykdom  en  weelde  de  porfier- 
„  fteene  zuilen  waar  op  het  tempelgevaart  beruft  van  de 
5,  triomfante  Koopmanfchap.  Gy  zyt  een  gebooren 
„  Nederlander,  gevolglyk  niet  bevoegt  tot  het  ftichten 
3,  van  Spaanfche  luchtkafteelen.  Viert  geen  bot  aan 
„  een  ongegronde  inbeelding,  welke  in  navolging  van 
3,  een  Britfch  Vergrootglas  ,  alles  verheerlykt  wat  zy 
33  komt  te  befchouwen.  Gedenkt  dat  de  verbeelding 
33  den  voorrang  geeft  aan  een  dooden  Leeuw  boven  een 
3,  levenden  Hond ;  en  dat  zy  de  beenders  en  de  aflchen 
3,  veeier  onwaardige  Schepfelen  hervormt  in  dierbaare 

33  overblyfzels  van  onfeilbaare  Heiligen  ". 
Den  Jonge  Theodoor  gedroeg  zich  bydeze  gelegendheit 

gelyk  als  alle  Jongelingen  zich  gedragen;  hy  aanhoor- 
de 's  Vaders  zeedeleflen  gegrond  op  de   ervaarenheit ; 

doch  hy  volgde  zyn  neiging  op  de  willekeur  van  de 

jeugd  gefticht.     Met  een  woord,  hy  gedacht,  dat  door- 
gaans het  befte  Veulen  aldereerft  zyn  halter  breekt,  een 

bewys  dat  de  Edele  natuur  geen  banden  wil  noch  kan 
veelen.    Jan  van  Pee  ziende  het  vaft  befluit  zyns  zoons, 
Iprak ,  „  wel  aan ,  ik  verhoop  dat  gy  een  braaf  Konft- 
33  fchilder  zult  worden,  maar  gedenkt,  dat  gy  nu  brood 

3,  zult  moeten  weken  in  azyn  ".    Na  die  vermaning  ftak 
den  Konftenaar  den  zoon  de  tekenpen  in  de  vuift,  die 
zich  met  zulk  een  luft  en  onvermoeide  vlyt  oeiFende  in 

die  grondbeginzels,  dat  hy  tekende  van  's  morgens  vyf 
uuren,  tot  's  avonds  acht  uuren:  maar  die  naarftigheit 
was  van  geen  duur,  alzo  hy  het  voorfchrift  vergat,  dat 
alles  wat  lang  moet  leven ,  traag  wert  geboren. 

!  -   Theodoor  van  Pee  nam  de  reis  op  na  zyn  Grootouders, 
alhoewel  hy  niet  boven  de  acht  maanden  had  gefpeelt 
met  de  roodaardspen.      Hy  waande  Konft  genoeg   te 
bezitten  om  zich  zelven  te  helpen  :    maar  hy  rekende 
Vierde  deel.  Ddd  zon* 



$94'    D  E     SCHIIDERK  ON  S  T 
zonder  de  fcliuldlei  des  Kaftelyns  te  hebben  nagezieiv 
Ziende  zyn  onvermogen,  begaf  hy  zich  wederom  na 
zyn  Vader,  en  die  o  er  en  weerto^ten  duurden,  tot  hy 
eensklaps  be floot  een  Bevaart  te  ondernemen  na  Romen, 
om  aldaar  zyn  aandacht  re  gaan  verrichten  aan  de  gewy- 

de  overblyfzels  van  Raphael  d'Urbino^  Julio  Romano> 
Antonio  Corregio^  en  alzuke  Konftheiligen. 

Dien  geliefde  Grootvader  ichiep  geen  welgevallen  in 
die  reis,  beducht  dat  Theodoor  aldaar  mogt  fchiften  vaat 

Godsdienft,  en  t'huis  komen  met  een  Paternofter ,  ia 
fteê  van  met  Havermans  beknopte  gebeden.  Dewyl  het 
Vifchje  Remora  van  een  Jonge  Dochter  het  naafte  mid- 

del is  om  een  manlyk  vaartuig  te  fluiten  in  zyn  vaart, 
deet  Grootvader  zulke  krachtige  Sermonen  over  den 

Text  des  Huwelyks,  dat  hy  den  Jongeling  deet  overhel- 
len na  dat  onbekent  Zuidlant.  Theodoor  van  Pee  oud 

drie -en -twintig,  trouwde  met  een  Jonge  Dochter  van 
zeventien  jaren,  en  wiert  by  Grootvader  uitgezet  met 
een  fchat  van  zegeningen ,  in  ftee  van  kontanten. 

Nu  had  Theodoor  beide  geeft  en  vly t  te  baat ,  gedankt 
zy  de  weldoende  natuur,   weshalve  hy  kloekmoediglyk 
de  hand  [ioQg  aan  de  Schilderploeg ,  en  naarftigly k  aan- 

ving te  Schilderen  na  het  leven.     Óp  een  tyd  vertoonde 

hy  eenige  Konftftukjes  van  zyn  maakzel  aan  den  beroem- 
den Mekhïor  Hondekoeter^   die  met  oogen  van  liefde 

die  veelbelovende  Konftbeginzels  befchouwde,  en  hem 
aanbood  zeftien  guldens  voor  ieder  Tafereeltje ;  en  die 
gulhartige  aanbieding  wiert  met  blydfehap  getopt.  Maar 
het  fchielyk  overlyden  van   dien  braven  Konftmeceen 
iiremde  dat  akkoort ,  zonder  dat  den  ftandvafte  aanko- 

mende  Konftenaar  deswegens  den  moed  liet  zinken, 
maar  in  zyn  bezigheit  bleef  volharden. 

Den  Heer  Lodewyk  de  Bas  aanbeftede  hem  een  ftuk- te 
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te  Schilderen ,  van  een  vreemde  frfi aak  ,  namelyk , 
een  ordonnantie  van  Piemonteefche  ofte  Savoyaardfche 
•Landlopers,  op  de  wyze  van  Mt>rillo ,  welke  laatfte  zich 
zo  wel  een  grooten  naam  wiil  te  verkrygen  door  het 
Schilderen  van  Italiaanfche  Bedelaars  en  alzulke  herom- 
fcwervende  Landfchuimers ,  als  den  groten  Titiaan  zich 
4ieeFt  vereeuwigt  door  onnavolglyke  Konterfytzels.  Dat 
ftuk  viel  20  wel  uit,  dat  Theodoor  van  Pee  'er  noch  een 
paar  van  dat  foort  fchilderde,  welke  alommers  zo  wel 
gelukten;  en  daar  op  begon  de  fchilderkonft  te  glyden, 
en  de  geldwinning  te  vlotten.  Vervolgens  konterfyte 
hy  de  Overluiden  van  het  Kleermakers  Gilde  tot  Amfter- 
dam,  een  groot  Tafereel,  noch  te  zien  op  heden  inde 
Spinhuis  fteeg ;  en  zes  of  zeven  Jaar  na  die  tyd  ordon- 

neerde en  fchilderde  hy  een  tweede  fluk  van  dien  trant, 
een  bewys  dat  den  Konftfchilder  de  voorige  Overluiden 
had  genoegen  gegeven. 

De  Schilderkonfl  begon  fchielyk  te  ebben  na  het  fluiten 
van  de  Ryswykfche  Vrede,  weshalve  onze  Konftfchilder 
befloot  een  Maatfchappy  op  te  rechten  tuflchen  Sint  Lu- 
kas  en  Merkuur,  tot  bekrachtiging  van  de  Zinfpreuk, 
Eendracht  maakt  Macht. 

Hy  rechte  dan  een  Winkel  op  van  graauwe  Tuinbeel- 
den,  Turkfche  Tenten ,  [Ruftbanken ,  en  diergelykeLuft- 
hoven,  ̂ ieraaden.  Die  Vlieger  klom  hand  over  hand 
in  den  beginne;  maar  daalde  eens  klaps  zo  fchielyk  als 
hy  was  opgeftoven,  alzo  veele  Schilders  diergelyke  Win- 

kels begonnen  op  te  réchten ,  en  'er  zo  jammerlyk  mee 
te  kladden,  dat  'er  geen  $peldewerkfters  dagloon  was 
te  gewinnen ,  met  het  verhandelen  van  die  Neurenberg- 
fche  Poppen. 

Theodoor  van  Pee,  zynde  te  gelyk  een  braaf  Konft- 
fchilder en  oordeelkundig  Konftkenner ,  had  by  tyd  en 

Ddd  2  wy- 
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wylen  een  fraai  Kabinet  van  lnlandfche  en  uitheemfche 
Schilderyen  verzamelt,  als  insgelyks  ztlfs  eenige  konft- 
ryke  kabinetftukjes  gefchildert,  waar  mee  hy  zich  in. 
fcheepte  op  Londen.  Aldaar  geraakte  by  aanftonds  ge- 
meenzamelyk  bekent  met  veele  Ergelfche  Lords  en  Mag- 
tige  Koopluiden  ,  en  onder  meer  anderen  ,  gewan  hy 
de  vriendichap  en  het  vertrouwen  van  den  Ridder  Ma- 

theus Dekker  en  den  Baron  Beek. 

Dien  laatftgemelde  Heer  konterfyte  hy  levensgrote^ 
een  tafereel  dat  hem  de  achting  verkreeg  allerkonftkun- 
digen.  Daarenboven  ordonneerde  en  ichilderde  die  bra- 

ve Konftenaar  een  Zolderftuk  voor  dien  Baron ,  waar 
van  ik  de  fchets  meermaals  heb  bezien,  beide  meteen 
ongemeene  verwondering,  en  met  onuitfpreekelyk  ver- 

maak. Die  fchets  is  verwonderlyk  groots  van  ordonnan- 
tie, de  beelden  zyn  vaft  getekent  en  fchoon  van  omtrek; 

het  koloriet  te  gelyk  gloeient  en  helder;  de  groepen  mee 
oordeel  geplaatft  ;  en  de  lichten  en  fchaduwen  verftan- 
diglyk  verfpreid;  met  een  woord,  alle  de,  in  een  onbe- 
rispelyk  Zolderftuk,  vereifchte  hoedanigheden,  zyn  in 
die  fchets  met  geeft  en  oordeel  waargenomen.  Het  Zol- 

derftuk zelf  fchilderde  hy  op  het  Raadhuis  van  Amfter- 
dam,  dat  Achtfte  Weereldswonder,  tot  verwondering 
aller  konftlievenden,  het  welk  zeker  geleert  Man  deec 

uitroepen ,  „  dat  Tbeodoor  van  Pee  een  negenfte  Schil- 
0  der  wonder  had  voortgebragt,  in  dat  op  hout  gegrond 

„  Achtfte  Wondergefticht  ". 
Het  luft  my  denLeezer  den  zinbeeldelyken  inhoud  van 

dat  eerftgemelde  voortreffelyk  Zolderftuk  te  krayon- 
neeren.  met  de  pen ;  en  om  uit  deszelfs  grootfche  ordon- 

nantie de  verhevendheit  van  des  Konftfchilders  geeft  af 

te  meten,  als  van  'sgelyken,  dewyl  het  noch  heden- 
daagfeh  tot  een  ziels-  en  oogenluft  verftrekt  aan  alle  de 

KoniV 
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Konftkennende  Beminnaars  der  Vrye  Konften  en  We- 
tenfehappen. 

SCHETS  van  het  ZOLDERSTUK. 

Het  Konrerfytzel  van  George  den  Eerfte ,  Koning 
van  Groot  Brittanje  ,  omvat  in  een  goude  lyft,  werc 
Hemelwaards  gevoert  by  drie  Kindertjes,  en  aangebo- 

den aan  Apol,  by  dien  God  befchouwt  met  gunftige 
oogen:  onderwyl  dat  de  Faam,  welke  de  koorde  van 

den  SchiJderlylyil  heeft  gevat,  'sKonings  onflerflyke 
glorie  met  haar  luchtbazuin  komt  te  trompetten.  Apol 
is  verzelt  by  de  Liefde,  verbeelt  door  een  fchone  Vrouw 

en  eenige  Kindertjes ,  als  van  's  gelyken  by  een  Pelli- 
kaan,  die  met  zyn  bloed  zyn  gelieft  krooft  komt  te  ver- 
quikken  en  te  aazen.  Twee  Vrouwbeelden,  waarvan 
de  eene  met  een  Zuyl  de  Standvaftigheit  vertoont,  en  de 
tweede  zynde  Pallas,  op  wiens  fchild  de  Gryns  van  Me- 
dufa  is  gemaalt,  en  de  Wysheit  beduid,  fchynen  te  zeg- 

gen op  een  beeldfpraakelyke  wyze,  „  dat  een  vroome 
„  Vorft  de  gelukzaligheit  zyner  Onderdaanen  bewerkt, 
„  als  wanneer  by  gelyk  als  George  den  Eerfte  zyn  Volk 
„  met  Liefde  en  Wysheit,  komt  te  beheerfchen,  en 
„  daar  langs  zich  den  gloneryken  eernaam  van  Vader 

„  des  Vaderlands  te  veroveren  "  De  Eigenbaat  met 
een  hark  in  de  hand,  het  gemaskert  Bedrog,  de  Slaver- 
nydoor  een  Eekhoorntje  verzelt,  en  denNyd  opgetooit 
met  Slangen,  werden  uit  den  Hemel  gebonft  by  de 
Deugden,  als  20  veele  Perten  welken  op  niets  meer  doe- 

len, dan  om  liftiglyk  ofte  geweldadiglyk  in  te  dringen 
en  te  fluipen  in  de  Hoven  der  Koningen  en  Vorften, 
Qp  den  eene  kant  van  een  Balkon  heeft  den  Konft-- 

'Dd.d  3  fcffii*- 
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fchilder  de  Zuidzee -.geplaaft ,  verheelt  door  een  Kirid  dat 
een  Landkaart  ontvouwt  van  die  Volkplanting,  en  by 
Merkuur  wert  onderrecht,  op  welke  wyze  den  Koop- 

handel moet  werden  gedreven  en  voortgezet.  Aan  den 
andere  is  den  Baron  Beek  afgebeelt,  welke  Heer  de 
Koopmanfchap  , vertoont.  Boven  hem  fcweven  twee 
Kindertjes,  waar  van  het  eene  hem  bekranft  met  lauwer- 
bladers ,  in  navolging  van  de  gewoonte  der  aloude  Ro- 

meinen, welke  de  Voorftaanders  des  Vaderlands  op  zo- 
danige wyze  eershalve  plagten  te  bekronen.  Den  God 

Mars  die  geruftelyk  zit  te  üapen  in  het  midden  van  zyn 
wapentuig,  geeft  te  kennen,  dat  het  Konftftuk  wiert 

gefchildert  in  en  geduurende  de  volle 'Vrede.  Groot Brittanje  en  het  Vereenigt  Nederlant  geven  malkanderen 
de  handen ,  tuflehen  welke  Staaten  een  Kind  komt  ne- 
derdaalen,  dat  uit  een  hoorn  des  overvloeds  op  die  beide 
Natiën  uitftort,  Goud,  Zilver,  Edele  Gefteentens, 
Koorn vruchten,  Bloemen,  en  meer  andere  fchatten  en 
noodwendigheden,  welke  zegeningen  werden  opgeraapt 
by  het  gemeen ,  en  verdragen  met  volle  manden. 

Ook  heeft  den  brave  Konftenaar  de  loflyke  Schilder- 
konft  niet  overgeflagen ,  welke  by  den  Tyd  wert  He- 

mel waards  gevoert,  en  opgebeurt  by  de  Liefde,  om  de- 
zelve te  brengen  op  Parnas,  in  de  tegen woordigheit  van 

den  God  Apol,  die  by  de  Goden  (laat  bekent  voor  den 
God  des  Geefts,  en  onder  de  Dwaalftarren  Goud  wert 

genaamt,  die  dubbelde  hoop  aller  Konflfchilders  en  ver- 
dienftige  Mannen. 

Den  Baron  Beek  betaalde  aan  Iheodoor  van  Tee^  een 
fomme  van  drie  duizent  drie  hondert  guldens  voor  dat 
Konftftuk;  zo  dat  de  verwachting  des  Konftfchüders, 
klaarlyk  uitgedrukt  in  het  laatftgemelt  zinnebeek ,  niet 
geheelyk  is  verydelt  geworden. 

En 
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En  nu  fcheen  Britlands  gulden  regen  dien  Konftenaar 
te  zullen  overftroomen  ,  ja  te  vergulden  voor  altoos^ 
dewyl  hem  voor  meer  dan  vyftig  duizent  guldens  aan 
grote  werken  wierden  to^gezegt;  doch  het  is  by  die 
toezeggingen  verbleven.  Die  gelofte  nvw ierden  hem  ge- 

daan by  de  Heeren  Aktionilten  in  de  Zuidzee,  waar 
van  den  minft  pare  hebbtnde ,  een  millioen  ponden  leer- 

ling verwachte  uit  Mifïifippis  waterval,  doch  zich  geza- 
menDyk  moeften  vergenoegen  met  een  goudbeur  s^  vol 
Maartiche  Sneeuwvlokken. 

Alhier  geeft  het  pas,  om  den  Lezer  te  onthalen  op 
een  handvol  aanmerkingen  over  de  eenzinnige  driften  , 
luimen  en  nukken  van  de  Fortuin ,  wiens  gtfehenken  al- 

toos door  een  macht  van  herroeping  zyn  verzelt.  Wie 
een  huis  bezit  hem  gefchonken  by  de  Fortuin,  Haat  by 
ons  niet  hoger  als  een  huurder  geboekt,  dewyl  zy  hem 
buitens  deurs  kan  fchoppexi  na  haar  luit.  Herne mingen 

Zyn  zo  gemeen  by  die  Dame,  als  aan  het  Huis  der  Ge= 
meentens;  en  op  haar  gonft  valt  zo  min  peil  te  trekken, 

als  'er  ftaat  is  te  maaken  op  de  getrouwheids.  eeden 
van  een  Roomfche  Snol.  Uit  dien  hoofde  behoorden 

wy  'er  vry  losjes  en  onverfchilliglyk  mee  te  verkeeren; 
niet  te  zyn  vervoert  door  een  kindiche  vreugde  over  ha- 

re gefch  en  ken,  noch  het  hoofd  te  laten  hangen  als  een. 
verwelkte  bies,  wanneer  zy  ons  die  gefchenken  komt  te 
ontvoeren ;  want  zy  bedryft  nooit  iets  achtervolgens  het 
rkhtfnoer  van  de  reden ,  maar  geeft  en  herneemt  gelyk 
als  een  Zot  tin  alles  by  den  ruis.  Het  voorfchrifc  is,  ; 
nooit  te  zyn  verbaail  over  eenige  haarer  bedry ven ;  noch 
ons  te  gedragen  gelyk  als  fommige  onredelyke  Bankiers,, 
welke  Heeren  zyn  vermaakt  met  in  haare  kas  toever- 

trouwde kontanten ,  welke  fommen  zy  veeltyds  befchou- 
wen  als  eigen ;  doch  als  zy  die  penningen  weer  moeten ■^  uk* 
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uitkeeren ,  zo  zuinig  ftaan  te  kyken ,  gelyk  als  de  Brug- 
fche  Boetedoeners  op  den  AfTche  Woensdag. 

„  Maar  zegt  ons  eens,  Schryver  van  deze  bladen, 
„  zyn  diergelyke  grillen,  luimen  en  nukken,  niet  alom- 

„  mers  zo  opmerkelyk  in  'smenfchen  gevoelens  en  be- 
„  fluiten  ".  Ja,  want  eenige  jaaren  geleden  was  den 
Paus  zo  onfeilbaar  te  Parys,  als  in  Romen:  maar  heden- 
daagfch  wert  hy  befchouwt  te  konnen  dwaalen  in  Vrank- 
ryk ,  onderwyl  hy  onfeilbaar  is  en  verblyft  in  Italien. 
Om  nu  den  draad  van  Tbeodoors  Leevens-  en  Konft- 

bedryven  te  vervolgen,  zal  ik  den  Leezer  berichten,  dat 
den  Dagon  van  de  Zuidzee  eensklaps  viel;  den  Baron 
Beek  verkoos  de  Uylenvlugt,  na  een  Bankrot  te  hebben 

gemaakt  van  vyf-  en  -  dertig  Tonnen  Gouds  en  twintig 
duizent  Guldens;  ook  bewandelde  dien  verminkte  Ak- 
tionift  de  Londenfche  ftraaten  niet ,  dan  na  dat  alvorens 
alle  de  SchuldeifTchers  hem  het  Vaandel  van  Vrygelei 
hadden  over  den  bol  gezwiert. 

Echter  liet  onze  Konftenaar  het  hart  niet  zinken  in  de 

polleveijen,  maar  maakte  een  overleg,  hoe  en  op  welke 
wyze  hy  zyn  Konft  het  gevoeglykft  zou  bekent  maaken 
aan  de  Britfche  Liefhebbers.  Ten  dien  einde  huurde  hy 
een  Huis  op  den  hoek  van  Hydepark,  vlak  tegens  over 
het  Hof,  welke  woning  was  voorzien  van  een  ruime 

Baflecourt,  waarop  eenige  in  't  graauw  gefchilderde 
Beelden  wierden  geplaatfl,  en  andere  Thuinc^ieraaden. 
Onder  anderen  had  Tbeodoor  een  groten  Hond  gefchil- 
delt  in  zyn  natuurlyke  koleur ,  die  zich  ontnuchterde  op 

een  Huk  raauw  rundvleefch.  Gevalliglyk  kwam  'er  een 
groot  Heer  voorby  die  BafTecourt,  by  een  aanzienlyken 
Buldog  verzelt,  welke  laatfte  fluks  afftoof  op  den  ge- 
fchilderden  Hond,  waarfchynlyk  om  hem  te  verfteken 
van  dien  buit ;  doch  hy  fliet  den  kop  zo  hartiglyk  tegens 

dien 
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gewaanden  Slokop  ,  dat  hy  te  rug  ftoof  met  bloedige 
tanden.  Den  Heer  ongewoon  zynen  viervoetigen  Kam- 

pioen te  zien  aarfTelen,  trat  toe,  bevoelde  den  gefchil- 
derden  Hond,  ftont  verwondert,  en  zwoer  op  't  laatft, 
„  dat  hy  dacht  dat  die  plank  een  Inbooreling  van/  de 
„  Beerebyt  was  ".  Aanftonds  wiert  den  prys  gevraagt 
van  dien  Hond,  en  gekogt,  waar  na  den  Konfcfchil- 
der  dien  Heer  na  boven  bragt  in  eenige  met  Konftftuk» 
ken  behangen  kamers,  en  noch  een  paar  ftukjes  aan  den- 
zelven  vertierde*  hy  vertrok  ten  uiterfte  voldaan,  en 

prees  hem  aan '  onderfcheide  Konftbeminnende  Heeren aan. 

Korts  daar  aan  kogt  den  Graaf  van  EfTex  een  Kabi- 
netftukje,  gefchildert  by  Theodoor  van  Pee,  zynde  een 
Lierman,  die  voor  een  troep  Schooljongens  fpeelt,  te 

zaamgerot  voor  een  fnoepftalletje,  waar  van 'er  een  over- 
hoop  tuymelt  in  't  beft  van  zyn  danifen.  Den  Graaf  be- 

dong dat  ftukje  voor  dartig  Guinees,  en  was  zo  uitder- 
mate  voldaan ,  dat  hy  het  een  plaats  van  eere  gaf  onder 
zyn  Italiaanfche  Koniljuweelen.  Noch  fchilderde  hy 
voor  dien  Lord  een  Schoorfteen-  en  twee  ofte  drie 
Deurftukken ,  benevens  eenige  graauwe  Beelden  ter 
hoogte  van  tien  a  elf  voeten,  drie  groote  Graftombes, 
en  eenige  Vaazen ,  alle  welke  konftwerken  met  den  wier- 

ook van  goedkeuring  aanvaart,  en  met  gangbaare  gui- 
nees wierden  beloont. 

Den  Konftfchilder  vertrok  zich  t'  huiswaards  op  het 
verzoek  van  zyn  Huisvrouw,  na  alvorens  een  lyfrente 
te  hebben  genegotieert ;  tot  een  ftaf  der  hoge  jaaren,  hy 

heeft  zich  t'  zedert  zyn  overkomft  meestentyds  tot  Maar- 
fen  onthouden.  Na  het  overlyden  van  zyn  geliefde 
Huisvrouw,  geftorven  op  den  drie-en- twintigfte  van  de 
Louwmaand,  des  Jaars  duizent  zeven  hondert  een  -  en- 

Vierde  deel.  E  e  e  veer- 
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yeertig,  heeft  hy  zich  met  der  woon  neergezet  in  'sGra- 
venhage,  bewuft  dat  een  ongezellig  landleven  is  be- 
flemt  voor  droefgeeftige  Kluizenaars,  gelyk  als  de  ge. 
zellige  Steden  zyn  gefchikt  voor  luchthartige  Konftfchil- 
ders. 

Theodoor  van  Pee  is  een  Man ,  die  niet  tegenftaande 
hy  meermaals  is  overzee  geftoken,  echter  altoos  weder- 

keerde na  het  Vaderlant  met  zyn  eigen  Godsdienft,  en 
zyn  aangebore  zeeden.  Ook  is  hy  een  Man,  wiens 
geeft,  oordeel  en  konfl,  waar  van  hy  zo  veele  overtui- 

gende blyken  heeft  gegeven  in  zyn  Jeugd  en  Manbaar- 
heit ,  hem  noch  byblyven  in  zyn  hooge  jaaren.  Uit  zyn 
onderhoud  bewyze  ik  het  eerfte ;  en  uit  een  konterfy t- 
fcel,  na  zyn  eigen  aangezigt  gefchildert  langs  het  be- 

hulp van  een  fpiegel ,  kan  ik  het  laatft  gezegde  goedma- 
ken. Dat  konterfytzel  is  verzelt  door  alle  hoedanighe- 

den ,  zynde  welgetekent ,  wel  behandelt ,  wel  gelykent , 
en  zo  verftandiglyk  van  lichten  en  fchaduwen ,  dat  het 
vermag  te  werden  geplaatft  nevens  de  onnavolglyke  kon- 
terfytzels  van  Rembrant  van  Ryn,  dien  Nederlandlche 
Titïaan  der  Hiftorie-  en  Konterfytzelfchilders. 

HENRIETTA  van  PEE. .... 
I 

Meermaals  heb  ik  myn  gedachte  laaten  fpeelen  op 

'sMenfchdoms  veelvoudige  beuzelachtige  bedry- 
ven.  Dees  houd  alle  zyn  zinnen  op  den  tuil  ontrent 
het  optrekken  van  ftaatelyke  Gebouwen,  en  alzo  hy  zich 
verheelt  geen  minder  Bouwkonftenaar  te  zyn  als  den 
Stichter  van  het  Stadhuis  van  Amfterdam,  komt  hy 
fcheep  voor  zyn  eigen  Bouwheer,  en  hy  fticht  een  Babel- 
toren  van  verwarring,  dat  is  het  geene  hy  oprecht  op 

he- 
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heden,  doet  hy  afbreken  op  morgen.  Geene  legt  een 
prachtigen  Thuin  aan  ,  en  hy  begraaft  in  zyn  Starbos- 
fchen ,  Bloemperken  en  Vifchkommen  ,  de  met  zo  veel 

arbeid  en  kommer  t'  zamengefcbraapte  fchatten  zyner 
zuinige  Voorouders.  En  een  derde  verftookt,  verblaafl 
en  verfpilt  zyn  gezondheit,  en  kontanten  in  het  bejaa- 
gen  en  belaagen  van  den  ingebeelden  fleen  der  wyzen; 
eindelyk  en  ten  laatfte  gerypt  in  den  Amersfoortfchen 
Key  van  naberouw,  den  fteen  der  dwaazen. 

Maar  zekerlyk  is  't  een  meer  verheven  en  meer  glo- 
rieryk  bedryf,  een  verdienftig  Man ,  ofte  een  konflryke 
Vrouw,  van  zyn  eigen  fabryk  op  te  rechten  uit  een  Jon- 

geling, ofte  uit  een  jonge  Dochter.  Dit  laatftgemelc 
wonder  is  ons  gebeurt  te  mogen  beleven  in  Henrietta 
van  Pee ,  die  waardige  Dochter  des  voorensgemelden 
Konftfchilders ,  welke  Juffrouw  een  van  de  beroemfte 
KonflfchilderefTen  onzer  eeuw  is  geworden,  langs  de 

tiuTchenkomft  van  's  Vader  geeftryk  leerbeftier,  heilza- 
men  raad ,  en  een  naarftige  opvolging  van  deszelfs  wel- 
meenende  konftleflen. 

Henrietta  van  Pee  is  gebooren  tot  Amfterdam ,  op 
den  vyfden  van  de  Wintermaand ,  des  avonds  voor 
den  Feeftdag  van  Sint  Nikolaas ,  in  het  jaar  duizent  zes 
hondert  twee-en-negentig. 

Ik  ben  buiten  vermogen  van  een  wydluftig  verhaal 
van  levens  byzonderheden ,  betreffende  die  voortreffely- 
ke  Konftfchilderes ,  den  Leezer  te  geven ,  by  gebrek  van 
bericht.  Weshalve  ik  maar  alleenlyk  zal  zeggen,  dat 
de  Huisvrouw  van  Tbeodoor  van  Pee^  haar  Dochter  wil- 

de beftellen  op  het  linnen  en  wollen  naaijen ;  doch  dat 
befluit  wiert  by  den  Vader  afgekeurt.  Die  doorzicht- 
kundige  Man  zag  reeds  te  veele  voorbodens  van  geeft 
doorftralen  in  zyn  geliefde  Henriette>  zo  dat  hy  beüoot 

-    Eee  2  haar 
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haar  op  te  trekken  tot  de  Schilderkonft ,  en  den  voor- 
rang te  geven  aan  het  Konftpenfeel  boven  de  naak.  Ten 

dien  einde  gaf  hy  haar  de  tekenpen  in  de  hand,  en  on- 
derwees zyn  Kind  met  20  veel  liefde  als  bequaamheit; 

welke  lefTen  zy  gehoorzaamde  mee  zo  veel  befcheiden- 
heit  en  y ver ,  dat  zy  een  Konftfchilderes  uit  duizent  is 
geworden  binnen  korte  jaaren. 

Henrietta  verkoos  het  konterfyten  in  miniatuur,  in- 
zonderheit  die  fchilderwyze,  by  de  benaming  van  poin- 

teeren bekent.     Te  gelyk  kan  'er  werden  gezegt  met 
waarheit  en  bewys,   dat  zy  den  hoogften  top  van  dat 
konftgebergte  heeft  bereikt,  en  niet  alleenlyk  naaft  de 
vermaarde  Konftfchilderes  Rofalba  vermag  te  zitten  in 
een  ftoel  van  ftaat,  maar  zelfs  heele  trappen  hooger  is 
gefteegen.     Verwonderlyk  is  het  koloriet  van  die  kleine 
konterfytzels ,  de  vleefchkoleur  natuurlyk ,  de  plaatfely- 
ke  koleuren  waargenomen  met  oordeel,   de   tekening 
vaft,  de  grootheit  van  het  leven  verftandiglyk  behou- 

den, en  de  voordeelige  ogenblikken  der  tronien  onbe- 
rispelyk  gadegeilagen.     Haarpenfeel  is  ligt,  vloeient  en 
mals,  en  een  groot  karakter  van  geeft,  waarheit  en  ver- 
hevenheit ,  ftraalt  door  alle  haar  welgetroffene  Perfoon- 
naadgien.     Zy  bezat  het  licht  en  bruin  in  den  hoogften 
graat ;  ja  haare  Konftkonterfytzels  verftrekken  tot  zo 
veele  voorfchriften  aan  dat  gedeelte  van  de   Schilder- 

konft, door  het  verbinden  van  de  tegenflellingen  der 
fchaduwen  en  lichten  met  zodanige  gelykftemmigheit, 
dat  alle  haare  konterfytzels  fchynen  te  zyn  voltooit  door 
een  en  dezelve  ftreek  van  het  penfeel. 

De  konterfytzels  van  de  Heeren  Gerard  en  Nikolaas 
HafTelaar,  van  den  Heere  Johan  Sasburg  ,  Heer  van 
Mongarnie,  en  van  Mevrouw  zyn  Gemalinne ,  bene- 

vens een  overgroot  getal  diergelyken ,  zyn  van  ons  ge- 
zegde de  onwederfpreekelyke  voorfpraaken.  Hen- 
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Henrietta  van  Pee ,  trouwde  met  Hermannus  Wolters , 
geduurende  het  verblyf  van  haaren  konftryken  _  Vader 
in  Engelant.  Haar  Man  is  een  Leerling  geweeft  by  haar 
Vader;  doch  alzo  hy  zeer  weinig  heeft  gefchildert,  zul- 

len wy  hem  laaken  noch  pryzen ,  maar  laaten  doorgaan 
ongemerkt.  Veeleer  zal  ik  my  houden  by  die  weergalo- 

ze konftfchilders,  en  den  Lezer  berichten,  dat  zy  tot 
verzekering  voor  alle  ondermaanfche  wifTelvalligheden , 
te  gelyk  voor  haaren  Man  en  voor  haar  zelven  het  lee- 
vens  onderhoud  bekoftigde  in  het  Proveniers  Huis  tot 
Haarlem,  voor  een  fomme  van  zes  duizent  guldens. 

Korts  daarna  is  die  onvergelyke  Henrietta  aldaar  over- 
leeden,  zo  wert  gezegt  aan  een  verouderde  quaal,  ge- 
naamt  een  benaauwde  borft ,  veeltyds  de  algemeens 
ziekte  der  al  te  vlytige  Letteroefenaars,  Konftfchilders 
en  Konftfchildereffen.  Dat  blinkent  konftgeftarnte  ver- 
fchoot  tot  Haarlem  in  den  ouderdom  van  negen- en-veer- 
tig  jaaren,  op  het  jaar  duizent  zeven  hondert  een-en - 
veertig,  en  legt  aldaar  begraaven, 

N.  BEELDEMAAKER. 

By  gebrek  van  een  uitgeftrekt  bericht,  betreffende  de 
Leevens-  en  Konftbedryven  des  bovenflaanden 

Konftfchilders ,  zal  ik  my  alhier  ontrent  en  op  die  wyze 
gedraagen  ,  gelyk  als  den  beruchte  Eedgenoot ,  die  Fer- 
gufon  zich  genoegzaam  in  alle  de  Vloek  ver  wan  tfchap- 
pen  gefmeed  tegens  het  leeven  van  Willem  den  Der- 

de inwikkelde;  doch  wift  altoos  den  dans  des  doods  te 
ontfpringen  ,  langs  een  tydige  vlucht,  begonftigt  by 
zyn  gelukkig  geflarnt.  Den  Opperrechter,  ziende 
Fergufon  voor  de  Rechtbank  komen  na  gewoonte , 

Eee  3  ont» 
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ontfing  hem  grimlagchende  met  deze  woorden.  „  Ha! 
„  myn  oude  kennis ,  alweer  in  de  boeijen ,  wel  ik  zal 
„  u  maar  luttel  vraagen ,  dat  is  immers  kort  en  goed. 
„  Milord,  ik  denk  u  niets  te  andwoorden,  fprak  Fergu- 
„  fon  ftemmiglyk,  dat  is  immers  wel  zo  kort,  en  noch 

„  beter  ". Echter  om  iets  te  zeggen  aangaande  onzen  Konfte- 
naar,  wert  den  Leezer  verzogt  zyn  nieuwsgierigheit  te 
bepaalen  binnen  den  omtrek  van  dit  beknopt  bericht. 

A7".  Beeldemaaker ,  gebooren  in  'sGravenhage,  heeft tot  zyn  Leermeefter  gehad  den  braven  Hiftoriefchilder 
Wielïnck)  wiens  verdiende  by  ons  elders  is  aangehaalt. 
Na  eenige  jaaren  naarfliglyk  te  hebben  getekent ,  en 
gekopieert,  na  de  Konftftukken  van  brave  Meeiïers,  als 

van  'sgelyken  na  het  leeven,  verreisde  hy  na  Romen, 
alwaar  hy  zich  onthield  eenige  jaaren.  In  die  Hoofd- 
ftad,  dat  onuitputtelyk  Magazyn  voor  alle  Tekenaars, 
Schilders,  Beeldhouwers  ,  en  navorfchers  der  aloudhe- 
den,  ftudeerde  hy  vlytiglyk,  niettegenftaande  hy  zich 
in  deszelfs  loflyke  Schildersbend  had  doen  inlyven.  Ik 
herhaal,  niet  tegenftaande hy  op  de  naamlyft  der  Bend- 
vogels  ftont  aangetekent,  welke  quanten  door  de  bank 
\ry  meer  zyn  gezet  op  het  Montefiaskone  Wy water, 
en  op  de  gevaarlyke  bevalligheden  der  Romeinfche  Pop- 

pen ,  als  op  de  onderhouding  van  de  tweeMaltheefer  ge- 
loften ,  de  maatigheit  en  de  kuifcheit.  De  derde  gelofte 

van  een  gewillige  armoede  zal  ik  niet  eens  aanraaken, 
zynde  doorgaans  het  gevolg  van  dat  gefpan  gemelde 
kontradeugden. 

Wat  belangt  de  konft  van  Beeldemaaker ,  wert  den 
Leezer  verzogt  zich  te  willen  genoegen  met  het  navol- 

gent bericht.  Matheus  Verheyden^  Hiftoriefchilder  en 

Konterfytzelfchilder  ,    woonachtig    in  's  Gravenhage  , zegt, 
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fcsgt,  het  navolgende  te  hebben  gezien,  op  het  jaar  dui- 
zent  zeven  hondert  vyftien  beftaande  ia  twee  beichilder- 
de  Kamers,  ten  huize  van  den  Heer  Agent  en  Sollici- 
teur  de  Normandy.  Voor  eerft ,  vier  gefchilderde  vak- 

ken, grootfch,  vrolyk  en  iix  geordonneert  en  gefchil- 
dert,  den  inhoud  verbeeldende  eenige  uit  Nafos  gehaal- 

de geftaltverwiiTelingen.  Het  tweede  vertrek  pronkt 
met  de  Krygsdaaden  van  den  Grooten  Alexander ;  welk 

paar  kamers  als  noch  is  te  zien  in  's  Gravenhage»  Ma- 
theus Verheyden  betuigt  >  dat  die  beide  befchilderde  ver- 

trekken alleen  vermogende  zyn ,  om  's  Mans  uitmunten- 
Konft  te  vereeuwigen  by  de  nakomelingen. 

Dien  Beeldemaaker  den  Ouden ,  zal  ik  verzeilen  door 
een  Beeldemaaker  den  Jongen. 

N.  BEELDEMAAKER. 

Zeker  Konftfchilder  van  dien  naam  is  vermaart  ge- 
weeft  in  's  Gravenhage ,  ontrent  den  Jaare  duizent 

zes  hondert  vyftig ,  ingevolge  het  fchriftelyk  bericht 
van  den  voorengemelden  geeft  en  konftryken  Matheus 
Verheyden.  Die  Konftenaar  was  een  uitmuntent  Man 

in  het  konterfyten  van  rouwhaairige  en  ook  gladgehaair- 
de  Honden,  Haazen,  Konynen,  en  diergelyke  aange- 
naame  Veldtafereelen ;  verzelt  met  de  vereifchte  men- 
fchelyke  Beelden ,  als  Heeren,  Vrouwen,  Jaagers,  Jon- 

gens en  Boeren.  Doorgaans  ftoffeerde  hy  de  voorgron- 
den van  zyn  ftukken  met  breede  Dokken  ofte  KlifTen- 

planten ,  met  Diftels ,  Inlandfche  Kruyden ,  en  alzulke 
aangenaame  groeibaarhedén. 

Noch  fchilderde  hy  te  mets  wel  een  Slaapent  Boerin- 
netje, verzelt  door  huislyke  Melkkoeijen,  zachtzinnige 

Scha- 
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Schapen,  onnoozele  Lammeren,  huppelende  Bokken  en 
Geyten.  Het  fchynt  dat  de  Jaagers  Honden  die  zorge- 
loosheit  willen  na  te  fpeuren  op  den  reuk,  welke  Vier- 

voeters de  Melk-emmers,  zo  droog  fponften  in  een  mo- 
ment met  hun  lange  tongen,  dat  het  ontwaakt  Boeren- 
meisje niets  anders  vond  op  den  bodem  als  eenige  doode 

vliegen. 
Den  Heere  Bikker  van  S wieten  heeft  een  ftukje  van 

dien  aardt  gehad  in  zyn  beroemt  Konftkabinet,  (mis- 
fchien  is  het  als  noch  in  het  bezit  van  dien  Heer  (  ver- 

beeldende een  Slaapende  Nymf ,  opgewacht  by  een 
Veldftoet  van  huppelende  Bokken  en  Geiten.  Dat  Konft- 
ftuk  was  gejaartekent  duizent  zes  hondert  twee-en-vyf- 
tig.  Niemant  is  dien  Beeldemaaker  zo  na  gekomen  op 
dien  text,  als  den  Konftfchilder  Jan  van  Gooi,  zegt 
myn  berichtgeever  met  duidelyke  woorden ;  en  alhoewel 
geen  artykel  des  geloofs,  wert  den  Leezer  verzogt  die 
ftelling  niet  in  twyffel  te  trekken. 

Indien  een  vinding  vermag  door  te  gaan  voor  een 
waarheit ,  (en  wat  toch  is  meer  gemeen  )  zal  ik  den  Lee- 

zer bericht  doen ,  dat  den  God  der  Schimmen ,  bekoort 
op  BeeJdemaakers  konftfaam  ontrent  het  konterfyten  van 
Honden,  hem  op  ontbood  by  een  Hofftafette,  om  den 
doodelyken  Cerberus  af  te  maaien  by  den  taft.  Den 
Schilder  gehoorzaamde  het  op  ontbod  van  dien  gevrees- 
den  dwingelant,  en  t'zedert  heeft  hem  de  rooskoleure 
Aurora  niet  weer  zien  opdagen. 

JAKOB 
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JAKOB  CAMPO  WEYERMAN, 

Geen  onderwerp  is  zo  uitheemfch ,  waar  in  een 
Franfch  Schryver  niet  een  pligtpleeging  weet  op 

te  dringen  aan  zyn  Vorft :  Ook  is  geen  ftoffe  zo  maa- 
ger 3  waar  in  geen  Gedenkfchrift  -  Schryver  van  zyn  by- 
zondere  Leevensbedryven,  niet  iets  komt  tuflchen  in  te 

lafTen  t'  zyner  eere ,  roem  en  lof. 
,W.y  verheffen  en  fchatten  eens  anders  uitmuntendhe- 

den,  eerder  uit  een  achting  voor  ons  byzonder  gevoe- 
len, dan  wegens  derzelver  waarde  ;  en  als  wy  voor- 

wenden eens  anders  deugden  te  pryzen ,  gefchied  zulks 
uit  een  ilag  van  ter  zyde  op  dat  anderen  Ons  zouden 
verheffen. 
Dewyl  den  Leezer  nu  genoegzaamlyk  merkt ,  dat 

zulks  my  is  bekent,  denk  ik  geheel  myn  vermogen  in  te 
fpannen,  om  door  het  vermyden  van  Charibdis  niet  te 
vervallen  in  Scylla;  ook  vereifcht  een  beftaan  van  die 
natuur  een  ervaaren  Stuurmanfchap.  „  Maar  wie  toch 
„  vergt,  wie  parft,  wie  fpoort  u  aan  tot  de  befchryving 
„  van  uw  Konft-  en  Leevensbyzonderheden  ".  Wie 
vraagt  de  Nieuwsgierigheit :  dat  zal  ik  u  ontvouwen, 
antwoort  de  Openhartigheit. 

Een  jaar  drie  ofte  vier  geleeden ,  heeft  een  bedurven 
Koopman  in  Schilderyen,  zich  opgeworpen  tot  een 
Waagweeger  van  de  meerdere  ofte  mindere  verdienfcen 
der  Penfeelhelden ;  en  een  dommekrachts  onderneeming 
van  die  natuur,  ftuit  my  tegens  de  borft.  Wie  weet  of 
een  diergelyk  Kladfchilder  met  de  pen,  myn  Konft-  en 
Leevensbedryven  niet  zou  beftryken  met  doosjes  zwart, 
in  plaats  van  ultramaryn,  na  myn  overlyden,  bewuft 

Vierde  Deel.  Fff  dat 
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dat  de  overleedenen  niet  byten.  Dat  nu  geen  doode 
Leeuw  zich  kon  verweeren  tegens  een  leevenden  Dog, 
zou  ons  Plinius  konnen  zeggen,  des  noods  zynde,  een 
Romein  die  geen  minder  Dieren -fchiider  is  geweeft  met 
de  pen  3  als  den  laatftgemelde.  Haagenaar  was  met  het 
penfeel.  Tot  voorkoming  van  die  ramp ,  vat  ik  de  pen 
op,  en  ik  zal  myn  Konft-  en  Leevens  byzonderheden 
befchryven  na  waarheit ,  gematigt  door  zedigheit ;  en 
zonder  meer  tyd  verlies  die  Venezoen  -  paftey  ontgin- 
nen. 

Jakob  Campo  JVeyerman  is  gebooren  te  Breda ,  op 
den  negende  van  de  Oogftmaand ,  in  het  jaar  duizent 
zes  hondert  zeven-en-zeventig.  Hy  wiert  tot  de  letter- 
oefleningen  beftemt  by  zyn  Ouders;  en  na  de  Franfche 
taal  te  hebben  geleert,  bedelt  op  de  Latynfche  Schooien 
te  Breda ,  hoewel  reeds  getreeden  in  zyn  vyftiende  jaar. 
Die  Schooien  doorliep  hy  in  drie  jaaren,  zynde  door- 

gaans de  letteroeffeningen  van  de  laagfte  tot  de  hoogfte 
School  voor  een  tyd  van  zes  jaaren  beperkt ;  doch  des- 
wegens  is  hy  ruim  zo  veel  dankbaarheit  verfchuldigt  aan 
de  goede  natuur,  als  aan  zyn  byzondere  vlyt,  oordeel 
of  geeft. 

Ik  zeg,  aan  de  goede  natuur,  alzo  de  verfcheelende 
bequaamheden  der  menfchen,  welke  wy  noemen  Wys- 
heit,  ofte  Voorzigtigheit,  tot  het  beftier  van  Staats-  of 
Landzaaken,  ofte  van  een  Ampteloos  leeven,  lynrecht 
groeijen  uit  dat  klein  vernuft,  het  welk  wy  met  ons 
brengen  op  de  Waerelt;  en  derzelver  gebrek  in  men- 

fchen, ontftaat  uit  eenig  mangel  in  onze  ontvangkenis 
ofte  geboorte.  Alhoewel  nu  dien  mangel  kan  werden 
verbetert  eenigermaate ,  by  toevallen  van  Opvoeding, 

LetteroefFening ,  Ommegang  of  Beezigheit;  echter  ver- 
mag het  niet  te  gaan  boven  het  bereik  van  zyn  natuur- 

lyk 
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vermogen,  zo  min  als  het  leeven  kan  gaan  over  hét 
beftemt  tydbeftek ,  langs  de  fterkte  of  de  zwakheit  van 
de  voortqueekende  kracht. 

Noch  geen  achtien  jaaren  oud  zynde,  wiert  hy  aan- 
bevoolen  aan  de  leertucht  van  den  Heer  Sandvoort,  Pre- 

dikant op  het  Woud,  een  klein  Dorp  gelegen  in  Delft* 
land.  Aldaar  onderwees  hem  die  geleerde  Man  in  de 
Hebreeuwfche  en  in  de  Griekfche  taal,  welke  laatfte  in- 
zonderheit  hy  zodanig  behartigde,  dat  hy  den  Griek* 
fchen  Dichter  Pindarus  kon  vertaaien,  voor  de  vuifl. 
Daarenboven  wiert  hy  onderwezen  in  de  Wysbegeerte^ 
in  de  begin felen  van  de  Godgeleerdheit ,  in  de  Wis-  en 
Starrekunde,  als  desgelyks  in'  de  Griekfche  en  Romein? 
fche  gefchigten. 

Niettegenftaande  hy  zich  naarftiglyk  bevlytigde  in  al- 
le die  gemelde  letteroefférïingen ,  echter  dreef  de  Teken* 

konft  boven,  het  vöorensgezegt  graan  van  vernuft,  dat 
hy  als  uit  de  geboorte  met  zich  had  ter  waerelt  gebragt. 
Tot  voortzetting  van  die  luft,  wandelde  hy  tweemaal 
's  weeks  na  Delft,  en  bediende  zich  aldaar  van  het  on- 

der wys  eens  Schilders  genaamt  Thomas  van  der  Wilt* 
een  tamelyk  goed  Hiltorie-  en  Konterfytzelfchilder;  docli noch  beter  Tekenaar  als  Schilder. 

Alzo  den  menfch  eerder  zyn  belangens  verzaakt ,  als 
zyn  fmaak ,  voel  ik  trek  den  Leezer  een  zeldzame  beje- 

gening te  vernaaien  tot  vervrolyking  van  dit  onderwerp* 
Den  voorensgemelde  Leevens-  en  Konftbefchryver  der 
Schilders  veroordeelt  in  zyn  Schets >  ofte  Voorwaarden 
Van  Infchryving,  welke  Boekdeelen  zullen  werden  ge- 

drukt in  partibus  infidelium^  alle  ondernemingen  van  die 
natuur.  Hy  wil  de  Leevensbedryven  der  vrolyke  Konft* 
fchilders  fcJioeljèn  öp1  den  ftyl  der  Martelaars-fchriften , 
gegrondveft  op  kruiffen  en  radêrs :  en  in  navolging  van 

Fff  2  Rey- 
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Reynaart  den  Vofch^  fcheld  hy  de  druiven  voor  zuure 
vruchten,  dewyl  zyn  loomheit  Hem  verhindert  die  ver- 
fnapering  te  konnen  bereiken. 

Omtrent  een  half  jaar  voor  Jacob  Campo  Weyerman 
fcich  vertrok  uit  dac  Dorp,  om  zyn  Lecttr  oeifeningen 
te  gaan  voltooijen  op  de  Hoogeichoolen  tot  Utrecht, 
ftont  hy  te  praaten  met  den  Predikant  voor  de  Poort 
van  zyn  huis.  Een  Watermolenaar  en  zyn  Vrouw, 
welke  hadden  gehoort  dat  den  Domme  een  goed  vrient 
was  van  den  Heer  Putman,  Dykgraaf  van  Delfland, 
kwamen  hem  verzoeken,  van  een  goed  woord  te  willen 
doen  by  dien  Dykgraaf,  om  te  mogen  werden  verplaatlr. 
op  een  andere  Watermolen.  Den  Predikant  vroeg  wat 
hem  bewoog  te  willen  fchiften  van  Molen  ?  waar  op  den 
Molenaar  antwoorde,  om  dat  het  zo  vreeslyk  tot  zy- 
nent  fpookte,  dat  zy  het  niet  langer  konden  harden.  Hy 

voegde  'er  by,  dat  als  wanneer  hy  des  avonds  eens  bui- 
ten de  deur  trat  om  na  den  wind  te  kyken,  het  fpook 

hem  by  wylen  een  gons  gaf,  dat  hy  overhoop  tuimel- 
de, gevolglyk  noch  liever  wilde  gaan  bedelen,  als  al- 
daar langer  te  maaien.  De  Vrouw  ontbloote  daar  op 

haar  armen,  en  een  gedeelte  van  haaren  boezem,  weke 
ligchaams  deelen  blont  en  blaauw  genepen  waaren;  en 

's  mans  gezegde  wiert  bekrachtigt  langs  dat  bewys. 
Den  Leezer  gdkve  te  weeten ,  dat  die  Watermolen 

leelyk  was  berucht,  dewyl  de  voorige  Molenaarin ,  een 
Oud  Wyf  haar  zelven  had  verdronken;  gevolglyk  dat 
zy  zo  wel  fpookte  in  Delfland,  als  den  Quelduivel  van 
Mafcon  den  beeft  plagt  te  fpeelen  in  Vrankryk.  Weyer- 

man viel  hartiglyk  aan  te  lagchen  over  dat  fpook  relaas, 
waar  over  den  Predikant  zich  ergerde ,  zynde  hy  een 
Anti-bekkeriaan ,  en  het  fcheelde  luttel  of  zou  hem  met 
den  fchendnaam  van  Vrygeefl  hebben  vereert.     Tot 

voor* 



d  er    NEDERLANDERS,     413 

voorkoming  van  dat  onteer,  vroeg  Campo  den  Mole- 
naar, of  hy  zich  noch  onthield  op  dien  Watermolen? 

zyn  befcheid  was  neen;  waar  op  hy  wiert  verzogt,  van 
hem  den  ileutel  te  willen  geven  van  dat  fpokent  Water- 
kafteel,  alzo  hy  aldaar  eenige  nachten  den  Sperwer  zou 
gaan  bewaken;  welk  verzoek  wiert  ingewilligt,  waarna 
den  Molenaar  en  zyn  Vrouw  vertrokken.  Den  Heer 
Sand voort  ziende  dat  het  hem  ernft  was,  zei,  dat  hy 
zyn  mede  Student  zou  mee  nemen  ,  op  dat  derzelver 
wedervaaren  grooter  geloof  mogt  hebben  by  de  Boeren, 
zynde  het  getuigfchrift  van  twee  perfoonen  meer  aan- 
neemelyk  in  rechten. 

Zo  gezegt,  zo  verricht,  zy  verreisden  met  hun  bei- 
den na  dien  betoverden  Watermolen ,  zo  luchthartiglyk 

als  twee  dooiende  Ridders,  gefpitfl  tot  het  ontginnen 
van  een  gevaarlyke  avontuur.  TuiTchen  vallen  en  op- 
ftaan  kwamen  zy  aldaar  te  belanden,  tegens  het  daalen 
van  den  nacht,  en  namen  fluks  bezit  van  die  plaats.  Uit 

eenige  aldaar  overgebleeven  turf  wiert  een  vuur  aange- 
legt,  en  een  paar  kaarfen  ontftoken  langs  de  tullchen- 
komft  van  tondeldoos  en  een  bosje  zwavelftokken.  Een 
.paar  hoopen  van  die  zelve  brandbaare  (toffe  verilrekten 
hen  tot  ftoelen  ;.  waar  na  zy  malkanderen  een  praatje 
verleenden  tegens  den  fchrik  der  eenzaamheid 

TuiTchen  twaalf  en  een  uur  hoorden  zy  een  flurvent 
gedruis,  waar  op  Weyerman  fluks  het  oog  floeg  naar  de 
openftaande  deur  van  het  vertrek,  en  een  gedaante  zag 
naderen  met  langzaame  fchreeden.  Die  figuur  fcheen 
hem  toe  als  een  perfoon  omhangen  met  een  beddelaken, 

en  indien  hy  min  voorbaarig  waare  gGweeft..,  zou  hy  ge- 
wiflyk  dat  verbeelt  Spook  hebben  bezichtigt  meer  van 
naby.  Doch  hy  greep  fluks  den  Degen  in  de  réchter  en 
eenbrandende  kaars  in  de  linkerhand,  om  een  proef  te 

F  ff  3  nee* 
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neemen  of  dat  Spook  ook  was  gehart  tegens  de  punt 
van  een  fpitfe  kling.  Den  Boldergeefl  ziende  dat  den 
Student  op  hem  los  fchoot,  vertrok  zich  fchielyk  achter- 
waards,  om  zich  te  bergen  langs  den  haazefprong  der 
bloodaards ,  gezegt  een  tydige  vlugt.  Maar  die  vlugt 
waare  het  Spook  mislukt  ,  indien  Weyerman  niet  eerft 
had  geftruikeld ,  en  vervolgens  gevallen,  ook  wiert  zyn 
kaars  uitgedooft  in  dien  val.  Nochtans  hy  verrees  fchie- 

lyk, greep  de  tweede  brandende  kaars,  vervolgde  op 
nieuws  het  Spook,  doch  ley  zyn  handen  op  een  yl  neft. 

Den  Spookbanner  floof  dan  te  rug  na  de  keuken,  en 
bevont  dat  zyn  Medemakker  was  overhoop  gebuitelt 
van  zynen  turfzetel  ( juilt  op  die  wyze  tuimelt  een  fler- 
vende  Leeuwerk  van  zyn  verheeven  zoodje)  en  als  noch 
ley  te  fpartelen  in  die  demoedige  geftalte,  gelyk  als  een 

op  't  gypen  leggende  Kikvorfch.  Weyerman  rechte  dien 
tot  flervens  toe  onthutzelden  Bloetbeuling  op,  vertroos- 

fle  hem  na  zyn  vermogen ,  en  fprak  hem  een  hart  in  't 
lyf ;  maar  te  vergeefs.  „  Laat  ons  toch  na  het  woud 

keeren,  myn  vrient  ",  krochte  en  fleende  zyn  Mede- 
makker met  een  zwakke  ftem,  of  wy  zyn  beiden  ly- 

veloos ,  want  het  is  geen  rein  fpel  in  deeze  Moolen. 
Nooit  zullen  de  Schelmze  Boeren  my  verwyten,  dat 
ik  het  Molenzeil  ftreek  voor  een  gewaant  Spook; 
antwoorde  hem  Campo  op  een  fleren  toon,  gevolg- 
lyk  zal  ik  alhier  poft  houden  tot  de  komft  des  bloozen- 
den  dageraats  ".  Den  ander  had  niet  veel  zin  in  dat 

befluit;  doch  overheert  moet  lyden.  Daagfch  daar  aan 
vertrok  dat  gefpan  Avanturiers  na  het  Woud,  om  aan 
den  verlangenden  Predikant  verflag  te  doen  van  dien 
togt. 

Jakob  Campo  Weyerman  deet  een  beknopt  verhaal  van 
zyn  wedervaaren  aan  de  Heer  Sandvoort ,  onderwyl 

dat 
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dat  zyn  Spitsgenoot,  dien  hy  alvoorens  had  geileept  na 
her  huis  van  zyn  Oom  by  wien  hy  was  gehuis^eit,  lei  ce 
worflelen  met  een  wakkere  koorts.  Den  Predikant  fcheen 

eenigzins  omflelt  op  hethooren  van  dat  relaas,  en  was 
mogelyk  bedacht  om  een  Argument  te  vormen  uit  dat 
geval  tegens  Balthazar  Bekker,  toen  zyn  Leerling  hem 
uit  dien  droom  redde  met  deeze  woorden. 

3,  Dit  geval  vervat  niets  boven  natuurlyks ,  om  deeze 
,,  vermoedelyke  giiTingen.  Ik  geloof  dat  dees  of  geene 
„  Boer  toelegt  om  aldaar  Molenaar  te  worden ,  en  uit 
33  dien  hoofde  den  rol  fpeelt  van  een  Boldergeeftv  Den 
33  verloopen  Bedienaar  van  die  Molen  ,  en  zyn  Wyf 
33  werden  geflaagen  en  genepen  buitens  deurs ,  en  in 
3,  het  duifier,  zonder  den  Perfoon  te  zien  die  zulks  ver- 
33  richt,  ook  fchynt  het  een  paar -Mo  ode  menfchen.  Nu 
5,  is  myn  gevoelen,  dat  dien  eigen  Snoeshaan,  die  al 
3,  dat  fpel  maakt,  zich  op  den  voorleeden  nacht  heeft 
3,  verflout  om  ons  te  verneflelen  5  en  zich  ten  dien  ein- 
3,  de  met  een  beddelaken  vermomt ,  miffchien  dat  hy 
3,  dacht  het  geen  werk  te  zullen  zyn  ,  om  een  paar 
3,  Dorpsfludenten  te  doen  verkafTen,  met  de  knyf  in  de 
3,  vuifl.  Maar  zich  ziende  bedroogen  in  zyn  meening, 
3,  heeft  hy  zich  bedient  van  myn  val,  en  is  langs  het 
3,  zoldervenfler  ontfnapt.  Ook  fchynt  my  zulks  te  meer 
33  waarfchynlyk  ,  dewyl  ik  verhaafle  flappen  heb  ge- 

33  hoort,  en  namaals  het  venfier  open  gevonden  '\ 
Den  Predikant  viel  over  in  het  gevoelen  van  zyn  Leer- 

ling, dien  hy  vroeg,  of  hy  noch  wel  een  tweeden  nagc 
wilde  overbrengen  in  dien  Molen.  Waar  op  den  ander 
antwoorde  van  ja,  enden  Dominézei,  hem  te  zullen, 
verzeilen  in  ftee  van  zyn  kranken  Medemaat.  Ook  gin- 

gen zy  derwaards,  op  den  helderen  dag; .  doorzogten  • 
den  Molen  naauwkeuriglyk ;  flooten  daar  op  het  zolder-- 

venfler- 
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venfter  en  de  deur;  bleven  opzitten  tot  den  dageraat; 
en  vertrokken  zonder  iets  te  hebben  gehoort  of  gezien, 
dat  na  eenig  Spook  geleek. 

Vyf  of  zes  dagen  daar  na,  vernachte  Weyerman  in  die 
Molen  voor  de  derdemaal,  vergezelfchapt  met  den  Zoon 
van  den  Predikant  van  Schipluy,  en  met  Meefter  Pols 
den  Chirurgyn  van  dat  Dorp ,  zonder  het  minfte  Spook 
te  verneemen.  Korts  daar  op  wiert  een  oolyke  Bekfny- 
der  begiftigt  met  dien  Molen,  het  welk  het  vermoeden 
vermeerderde,  dat  die  baaijevanger  al  dac  fpel  had  be- 
ftooken. 

Dewyl  ons  papiere  tafereel  min  is  opgefpannen  voor 
een  relaas  van  Letteroefeningen,  als  wel  tot  Konftver- 
haalen ,  zal  ik  onzen  Konftfchilder  niet  verzeilen  op  de 
Hoogefchoolen  tot  Utrecht,  niettegenftaande  hy  zich  al- 

daar heeft  beveftigt  in  den  Godsdienft,  in  de  Genees- 
kunde, in  de  Taaien,  en  in  meer  andere  loilyke Studiën 

behoorende  tot  de  goede  letteren.  Den  Leezer  genoege 
zich  te  weeten,  dat  hy  de  Schilderkonft  van  Bloemen, 
Fruiten,  Dieren,  Vogels,  en  kruipende  Diertjes,  ge- 

noegzaam leerde  zonder  onderwys;  want  alhoewel  hy 
eenigen  tyd  fchilderde  onder  het  opzigt  van  Simon  Har- 
dimé ,  vermag  hy  te  zeggen,  dat  het  leeven  zyn  Kond 
meer  heeft  bevoordeelt,  als  wel  deszelfs  lefTen. 

Op  het  jaar  duizent  zeven  hondert  en  negen  ftak  Ja- 
cob  Campo  Weyerman  over  na  Londen,  alwaar  hy  zich 
eenige  tyd  heeft  onthouden.  In  die  Hoofdftad  van  En- 

geland fchilderde  hy  veele  groote  flukken ,  in  den  begin- 
ne ,  en  in  het  vervolg  kleine  Kabinet/lukken  ,  welke 

Konfttafereelen  noch  werden  gevonden  in  de  Paleizen 
van  Lords ,  en  in  de  Huizen  van  voornaame  Kooplui- 
den.  Onder  meer  andere  konftflukken ,  vercierde  hy 
twee  tamelyk  groote  Spiegels  met  Bloemen,  Fruiten  en 

Vlin- 
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Vlindertjes,  voor  Anna  Stuart,  Koninginne  van  Groot 
Brittanje,  ter  waarde  van  twee  duizend  vier  Honderd 
Guldens.  Dat  paar  Konftfpiegels  wierd  ten  Hove  ge- 
haalt  op  een  ftaatelyke  wyze ,  verzelt  by  den  Konfle- 
naar,  die  zich  verbeelde  een  Afgezant  te  zyn  by  die  ge- 
legentheid ,  om ,  aan  Haare  Majefleit  van  Groot  Brit- 

tanje de  gefchenken  aan  te  bieden  van  zyn  Moogend- 
heid.  Die  Spiegels  aanbood  hy  in  Perfoon  aan  de  Ko- 

ningin, welke  genadiglyk  wierden  aanvaart ,  hooglyk 
gepreezen  by  die  Prinfes,en  den  Konftenaar  genoot  zyn 
betaaling  in  tyd  en  wylen. 

Hier  ter  ftee  zal  den  Schryver  van  deeze  Bladen ,  de 
Konftfchilders  een  voorfchrift  neêrftellen ,  op  wat  wyze 
zy  zich  zullen  hebben  te  gedragen  omtrent  wanbetaalen- 
de  Grooten ,  tot  het  erlangen  van  de  verfchuldigde  kon- 

tanten wegens  geleverde  Konftfchilderyen. 
Jakob  Campo  Weyerman  had  op  een  tyd  twee  kabinet- 

Hukken  gefchildert  voor  den  Hartog  van  *  #  -#,  een 
Lord  al  ommers  zo  berucht  wegens  een  prompte  Wan- 
betaaling,  als  vermaart  door  zyn  groote  geeft,  dapper- 

heid ,  zachtmoedigheid ,  en  andere  Adelyke  hoedanig- 
heden. Hy  ftelde  die  ftukken  in  handen  van  een  Kruyer, 

om  dezelve  te  draagen  tot  aan  het  Paleis  van  dien  Har- 
tog ,  en  verzelde  die  in  Perfoon.  Gevalliglyk  ontmoete 

hy  den  Heer  Peters  by  den  weg  ,  een  Konflfchilder  en 
£yn  boezem  vrient,  die  hem  vroeg,  werwaards  die  ta- 

fereelen  wierden  gevoert.  Zo  dra  was  den  naam  'des Hartogs  niet  genoemt ,  of  den  Goedeman  floeg  de  han- 
den in  malkaar  en  fchreeuwde  luidkeels  in  zyn  Antwerps 

axtent,,  bai  God,  Campo ,  jeerfte  liever  in  het  woter, 
„  dan  zeide  noch  woorze  blaiven,  want  dyen  Hartog 

„  betoolt    Vrienden  noch  vaianden  ".  Campo  zei  hem 
Vierde  deel.  G  g  g  flem- 
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ftemmiglyk ,  dat  den  kloot  eenszynde  uitgefchooten  den 
fchieter  zich  behoort  te  getrooilen  aan  een  linkfche  of 
rechtfche  kans. 

Dat  paar  ftukken  wiert  overgegeeven  aan  een  ge- 
fpan  lakeyen,  en  gebragt  in  de  üaapkamer  des  Hartogs, 
onderwyl  den  ongednurige  Konflichilder  na  den  uytilag 
ftont  te  wachten  met  een  pynlyk  hart,  ten  laatfle  kwam 

'er  een  volgdienaar,  die  hem  zachtjes  inluyfterde,  dat 
Milord  Duke  ten  hoogde  fcheen  voldaan  over  de  Schil- 

deryen en  hem  eerftdaagfch  de  behoorlyke  betaaling  zou 
bezorgen.  Dat  was  gezegt  dat  de  betaaling  zou  ge- 
fchieden  in  het  onbekent  Zuydlant ,  doch  dat  die  lucht- 
flreekt  alvoorens  moed  werden  ontdekt.  Op  dat  befcheid 
ftak  den  Kónflenaar  de  Hand  in  de  beurs  en  fchonk  dien 
lakey  een  Engelfche  halve  kroon  zynde  een  Daalder  van 
onze  Munt,  met  verzoek,  dat  hy  den  Kamer  dienaar 
wilde  Boodfchappen  hoe  den  Schilder  ernftiglyk  verzogt 
om  dên  Hartog  te  moogen  opwachten  voor  een  oogen- 
blik.  Den  Kaamerdienaar  die  gemeenzaamlyk  was  be- 

kent met  Campo ,  voldeet  aan  dat  verzoek ,  waar  na  hem 

•wierd  gelaft  van  in  'sHertogs  flaapvertrek  te  komen. 
„  Milord  Duke ,  fprak  den  Bloemfchilder ,  na  den 

3,  Hertog  beleefdelyk  te  hebben  Goemorgen  gewenfcht, 

„  het  is  my  leed  dat  uw*  Genade  zo  veel  haaft  heeft  ge- 
„  maakt  met  dat  paar  Kabinetftukken  het  geen  my  heeft 
„  verhindert  van  'er  noch  een  zeker  iets  by  te  voegen 
„  dat  'er  aan  ontbreekt  ".  Maar  dat  fpel  wiert  gefluit  : 
Den  Hoofiche  ftruys  ftoof  niet  af  op  die  qualfterbyeft ; 
én  zeer  zelden  werden  oude  Vogels  verfchalkt  langs 
boèkwyte  doppen.  Den  Hertog  antwoorde ,  te  zyn  ver- 

genoegt met  die  Konftftukken  en  gevolglyk  zouden  die 
verblyven  in  jtciïu  quo.    Den  Konftfchilder  hield  voet 

by 
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by  ftek,  al  hoewel  hy  had  gemift  in  dien  eerften  fcheut, 
alzo  hem  was  bekent,  dat  Batavia  niet  is  te  bezeilen 
met  een  enkelt  ty ,  maar  de  vaart  meermaal  moet  wer- 

den hervat,  voor  men  den  hoek  van  de  Kaap  kan  te 
bovenkomen.  Hy  fpande  derhalven  een  ander  web  op 
het  getouw  zyns  geefts,  en  vroeg  aan  Milord  Duke,  of 
het  hem  vry  ftont  een  vry  woord  te  moogen  fpreeken. 
Dit  verzoek  zynde  begenadigt  met  een  fiat  begon  hy 
al  voorens  te  meefmuylen  en  vervolgens  te  fpreeken. 

„  Milord  Duke ,  fprak  hy ,  het  leeven  eens  Konft- 
,3  fchilders  is  onderhevig  aan  noch  meerder  beurt  verwis- 
3,  felingen ,  als  alle  Naïbs  geftalts  verwilTelingen ,  heden 
3,  is  hy  zo  vry  en  bly  als  een  klimmende  leeuwerk  ;  en 
„  morgen  zo  bedroeft  en  overfhoeft  als  een  Germaan^ 
33  fche  Baron,  die  uit  de  Kolveniers  Doelen  werd  over- 
3,  gevoert  na  de  Stadhuys  gyzeling ;  ook  ben  ik  noch 
3,  meer  beducht  voor  dat  laatfte  lot ,  als  ooit  fint  dunftans 
3,  duivel  fchrikte  voor  den  wywaters  bak.  Althans  is 
„  myn  woonplaats  gebloqueert  by  een  heir  van  ichuld- 
33  eyfchers,  een  vee  zo  pnverbiddelyk  als  hot  noodlot, 
3,  by  aldien  nu  dien  muytenden  troep  niet  wert  verzoent 
3,  door  de  tufTchenkomft  van  eenige  Guinees,  zal  ik 
„  werden  geleid  van  Duinkerken  ten  Haaring  uyt  het 
„  Strand  na  (*)  Ludgate  ofte  na  de  Fleet  ".  den  Jlar* 
tog  meefmuilde  een  poos,  en  zey  vervolgens ,  dat  hy 
een  vertoog  moeft  Koopen  over  de  zuynigheit,  en  die 
redenvoering  beftudeeren  by  dag  en  by  nacht  „  wie 
33  niets  heeft  om  te  befpaaren  Milord ,  belyd  de  zuynig- 
„  hek  vruchteloos,  weerfprak  den  vrolyke  Konftfchilder, 
„  ten  welken  eynde  myn  winft  in  vieren  wert  verdeelt. 
33  Een  gedeelte  is  betèemt  voor  myne  tafel  en  kleedy, 

het 
(  *  )  Twee  civöe  Gevaiïïgemflèfl  w  Londen. 
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„  het  tweede  gefchikt  tot  een  onthaal  der  britfche  juffers; 
„  en  het  overige  gedeelte  wert  verfmolten  in  het  fchouw- 

„  burg,  (*)  Merrimans  teerlingen,  en  de  Franfche  fpeel- 
„  kaart  met  een  woord,  ik  volg  de  levenswyze  van  een 

„  volmaakt  Britfch  Edelman  "i 
Den  Hartog  viel  hartiglyk  te  lagchen  over  dat  partaad- 

gie  traktaat,  en  zei  vervolgens  in  die  vrolyke  luim  te- 
gens  zyn  Kamerdienaar,  „  George  zegt  tegens  den  Se- 
„  kretaris  dat  hy  Mr.  Campo  betaale  zonder  eenig  uit- 
„  flel,  alzo  deszelfs  Britfche  levenswyze  geen  borg  kan 

„  veelen  '\ 
Langs  die  quinkflag  bekwam  den  Schilder  zyn  betaa- 

ling ;  doch  of  juift  de  Schuldeiffchers  uit  die  kontanten 
wierden  betaalt,  konnen  wy  den  Leezer  niet  toezeg- 

gen. Niettegenftaande  die  Britfche  levenswyze,  omarmde 
onze  Konftfchilder  korts  daarna  de  hervorming  van  zeden, 
en  hy  waare  waarfchynlyk  gelukkig  geweefl ,  indien  hy 
daar  in  had  blyven  volharden.  Hy  was  die  hervorming 
verfchuldigt  aan  zyn  vyanden,  welke  quanten  op  alle 
hoeken  en  markten  onophoudelyk  bazuinden,  dat  hy  dat 
handje  nooit  zou  uithouden;  te  meer,  dewyl  hy  een 
douzyrt  uuren  zat  te  drinken  in  een  Wynhuis ,  tegens 
een  uur  dat  hy  zyn  konft  behartigde  in  het  fchilderver: 
trek.  In  den  beginne  ftoorde  hy  zich  grootelyks  over 

die  aanmerkingen,  zo  flrydende  tegens  zyn  geneigdhe- 
den;  en  hy  bediende  zich  by  wylen  van  degen  en  Hok 
om  dat  gebas  te  fulfen ;  doch  te  vergeefs.  Eindelyk  be- 

gon hy  te  redenkavelen ,  en  hy  ondervont,  dat  een  man 
van  verftant  de  fchimp  eens  vyands  kan  verbeteren  tot 
zyn  byzonder  nut ;  als  by  voorbeelt. 

Den 
(*)  Mcrriman,  den  bevoorrechte  Teerlingraaater  in  Londea. 
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Den  bedreeven  Geneesheer  pikt  fomtyds  een  voortref- 
felyk  tegengift  uit  de  fchadelykfte  PlantgewafTen  ,  tot 
heeling  veeier  quaalen.  De  doornftruiken  ,  alhoewel 
fleekelig  en  onhandelbaar,  echter  in  een  heining  geftoo- 
ken ,  wert  daar  door  het  tamgedierte  verhindert  van  uit 
te  fpatten  ingevaaren.  Op  die  wyze,  ofwel  een  vyant 
in  het  geheel  onaangenaam  is  aan  de  menfchelykheit, 
echter  vermag  hy  te  werden  hervormt  in  een  heilzaamen 
Mithndaat  by  een  oplettent  Man;  en  als  dan  verftrekt 
hy  tot  een  wacht  op  onze  bedry ven,  om  niet  te  ver- 
dwaalen  buiten  het  beflek  der  befcheidenheit. 

'sMenfchen  leeven  is  benodigt,  ofte  om  getrouwe 
vrienden ,  ofte  om  geflrenge  vyanden ;  en  veeltyds  over- 

komt ons  meer  heil  langs  onze  vermoede  vyanden ,  als 
by  onze  waare  vrienden.  Want  daar  een  vrient  veel- 

tyds gemeene  zwakheden  over  't  hoofd  ziet,  en  uit  ach- 
ting ,  oogluiking ,  bloedverwantfchap ,  ofte  eigenbaat , 

ons  op  den  tuil  houd  met  zyde  woorden ,  gedraagt  zich 
een  vyant  gantfch  verfchilliglyk.  Een  vyant  grypt  na 
ieder  dwaaling,  en  werpt  zich  op  tot  een  befpieder  van 
alle  onze  bedryven ,  waar  langs  wy  als  by  een  dwinge- 
lant  werden  omheint  met  het  paalwerk  van  deugd  en 
voorzichtigheit ,  en  indien  wy  komen  te  fpatten  buiten 
der  zei  ver  omtrek,  jaagt  zyn  geefTelroe  ons  ylings  in  den 
cirkel  der  befcheidenheit.  Een  vyant  verftrekt  aan  den 
zot  een  blaasbalk  van  gramfchap ,  maar  is  aan  den  wys- 
geer  een  Schoolmeefter  der  deugden. 
Wy  konnen  werden  bedroogen  by  onze  vrienden, 

en  wy  konnen  ons  zelven  bedriegen.  Maar  geen  vyant 
kan  trouwloos  zyn  ofte  óns  om  den  tuin  leiden.  Die 
Quant  is  ons  al  te  bekent  om  hem  te  vertrouwen.  Wy 

befchouwen  dien  vyandelyke  Ulis  op  een  zekere  tufTchen- 
wydte,  buiten  het  bereik  van  ons  den  ring  des  bedrogs 

Ggg  3  te 
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te  konnen  booren  door  de  neus,  en  in  die  geftalte  her- 
om  te  voeren  ,  als  een  danffende  Beer :  zo  dat  indien 
een  vrient  al  eens  meer  behaagt ,  een  vyant  zal  ons 
meerder  bevoordeelen. 

Deeze  en  diergelyke  zeedekundige  betrachtingen, 
wierden  eerft  bevat  by  de  befchouwende  kennis ,  en  ver- 

volgens  in  't  werk  geftelt  by  onzen  Konftenaar.  Hy 
vermyde  alle  gezelfchappen  zorgvuldiglyk.  Hy  fcliil- 
derde  naariUglyk.  Hy  hervormde  zyn  keuken  en  kleer- 
kamer  zuiniglyk.  En  hy  overwon  een  goudbeurs  bin- 

nen 't  jaar. 
Eensklaps  bekroop  hem  de  reisluft  om  geheel  Enge- 

lant  te  gaan  bezichtigen,  ten  welken  einde  hy  een  te  ge- 
lyfc  fchoon  en  ilerk  paard  kogt,  bequaam  om  zyn  per- 
foon  te  draagen ,  benevens  een  valies ,  voorzien  met  een 
betaamelyk  kleed,  lynwaat,  en  andere  toebehoortens. 
Die  fpeelreis  duurde  een  geheel  jaar ,  een  van  de  aange- 
naamfle  jaaren  zyns  leevens ,  te  meer  dewyl  hem  niets 
links  bejeegende  ,  en  zyn  taalkunde ,  geletterdheit ,  en 
welleevendheit ,  hem  den  ingang  gaaven  by  alle  geleer- 

de en  konftlievende  mannen.  Ik  vermag  den  Leezer 
geen  uitgeftrekte  befchryving  ,  ja  zelfs  geen  fchets  ter 
neer  te  ftellen ,  betreffende  veele  zeidzaamheden  by 
hem  gezien  geduurende  die  karavane,  uit  hoofde  van 
ons  'beknopt  bedek.  1%  zal  dan  maar  zieggen  ter  loops, 
dat  zyn  goudbeurs  ebde  met  der  tyd;  dat  hy  vervolgens 
zyn  paard  in  de  zak  tflak^  en  toen  zyn  Teis  vervorderde, 
fomtyds  op  wagens,  en  by  wyien  op  zyn  eigen  hoe- 
ven. 

Op  een  zeek  ere  ochtenftond  beflaot  hy  te  Tonerzen 
nn  het  Bath,  een  klein  Steedje,  niet  min  befaamtals  A- 
ken  wegens  deszelfs  heelzaame  wateren.  Den  wande- 

lende Konftfchilder  vervolgde  zyn  reis  in  de  grootüe  ge- 

ruil- 
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rüftheit  des  waerelds,  zo  dewyl  hy  den  weg  derwaards 
had  opgeftelt  met  de  potlootspen,  als  om  dat  een  gelde- 
loos  Reiziger  zich  niet  bekommert  met  eenige  gevaaren. 
Hy  heeft  meermaals  verhaalt,  dat,  zynde  een  liefhebber 
van  gelykenuTen ,  hy  alle  de  bouwvallige  voorwerpen, 
zo  van  huizen  als  van  dorre  boomen ,  vergeleek  by  zyn 
uitgeteerde  goudbeurs,  gevidtualieert  met  het  oneven, 
dat  echter  het  drietal  niet  kon  uitmaaken. 

Na  vyf  ofte  zes  Engelfche  mylen  te  hebben  afgelegt , 
zag  hy  een  groote  Diergaarde  leggen  aan  de  rechter- 

hand, en  alzo  de  poort  openflont,  trat  hy  'er  in,  be- 
geleid door  zyn  goed  géftarnt.  Hy  fpanfTeerde  ontrent 

een  uur  in  dat  park,  toen  hy  een  klein  Kafteel  zag  leg- 
gen aan  de  rechterhand,  alwaar  hy  aanfchelde  om  den 

weg  nader  te  vragen ,  dog  de  hofpoort  was  en  bleef  ge- 
flooten.  Hy  vervolgde  dan  zyn  weglynrecht,enzag  een 
heerlyk  Kafteel  opdagen  korts  daar  aan ,  en  op  die  noord- 
ftar  richte  hy  zyn  koers.  Langs  een  grooten  boog  kwam 
hy  op  het  plein  van  het  Kafteel ,  en  zag  een  verheeven 
puy ,  waarop  eenige  Heeren  ftonden  waar  onder  een 
uitmunte  boven  alle  de  anderen,  zo  door  zyn  ryzige 

ligchaams  geftalte,  als  door  de  "Ridderorde  des  Koufle- 
bands ;  en  vlak  voor  die  puy  ftont  een  Koets  befpannen 
met  zes  Izabelkoleurde  Paarden, 

Den  Konftfchilder  groete  die  Heeren  in  't  voorbygaan 
met  een  grootfche  zwier,  en  wiert  hergroet,  alzo  hy 
noch  rykelyk  was  genopt ,  niet  tegenftaande  het  verval 
van  zyn  beurs.  Hy  nam  zyn  weg  langs  een  tweden 
boog  van  dat  plein ,  en  belande  aan  een  klein  Dorp ,  al- 

waar hy  in  een  Herberg  trat  om  zich  te  vervarlTchen. 

Maar  pas  zynde  gezeeten ,  trat  'er  een  Lakei  in  zyn  ver- 
trek, die  hem  vroeg  uit  den  naam  van  den  Hartog  van 

B  -#  #  *,  wie  hy  was,  en  werwaards  hy  zyn  reis  had 

ge-
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gefchikt  ?  Het  antwoort  was ,  dat  wanneer  hy  de 
eere  mogt  hebben  van  zyn  Genade  op  te  wachten,  die 
dubbelde  vraag  als  dan  zou  werden  opgeloft. 

Een  moment  daar  op  keerde  den  Lakei  te  rug  ,  en 
verzogt  den  Konftenaar,  van  te  willen  komen  by  den 
Hartog  op  het  Plein.  Reeds  was  die  Lord  Duke  in  de 
Koets  geflapt,  weshalve  den  Schilder  het  Portael  nader- 

de, en  die  gedaane  vraag  oplofte  met  dit  kort  befcheid. 
„  Milord  Duke,  ik  ben  een  Konftfchilder  by  beroep, 
„  en  wel  een  der  voornaamfle  in  Groot  Brittanje :  doch 
„  werwaards  ik  gaa,  is  my  als  noch  onbekent;  ik  taal 
„  na  de  Fortuin,  en  den  Hemel  gaave  dat  ik  dezelve 

„  mogt  ontmoeten  aan  uw  Hof  '\ 
Dit  befcheid  beviel  den  Hartog  zo  wel,  dat  hy  zyn 

Opperhofmeefter  deet  komen  aan  de  Koets,  en  hem  be- 
val dien  Heer  een  kamer  aan  te  wyzen ,  en  plaats  te  ge- 
ven aan  de  tafel  van  de  Edellieden ,  benevens  een  knegt 

tot  zyn  dienft. 
Aan  dat  Hof  hield  hy  zich  een  geruime  tyd  op ,  en 

indien  zyn  wispeltuurige  inborfl  hem  niet  had  de  weel- 
de wars  gemaakt,  waare  hy  waarfchynlyk  aldaar  voor 

altoos  gebleeven. 
Uit  die  fchielyke  geftaltverwifTeling  van  een  te  voet 

wandelent  Konftenaar,  in  een  te  paard  rydent  Hove- 
ling, blykt  oogfchynelyk  en  handtaftelyk  het  vermogen 

van  de  Fortuin.  Ik  zeg  derhalve ,  dat  de  Lukgodes  ve- 
le rampen  en  feilen  verhelpt  in  den  Menfch,  onherftel- 

baar  by  het  oordeel  en  de  reden. 
De  Menfch  behoorde  zich  te  gedraagen  met  zyn  For- 

tuin, gelyk  als  met  zyn  gezondlieit;  die  te  genieten 
wanneer  ze  goed  is ;  geduldiglyk  te  verdragen  wanneer 
ze  quaad  is ;  en  zich  nooit  te  bedienen  van  wanhopende 
middelen,  dan  by  wanhopende  gelegendheden. 
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Jacob  Campo  Weyerman  zei  dan  het  Hof  van  den 

Bartog  vaar  wel ,  en  vertrok  na  het  Bath ,  alwaar  hy 
alles  verloor  in  eene  nacht ,  wat  hy  o verge wonnen  en. 
befpaart  had  geduurende  tien  ofte  twaalf  maanden.  Daar 
op  verliet  hy  die  heilzame  wateren  ,  om  te  zien  of  hy  de 
krank  te  van  zyn  Beurs  kon  herftellen  te  Briftol ,  en  het 
geene  hem  was  gevrybuit  by  de  Speelkaart ,  te  herwin- 

nen door  het  konflpenfeel.  Ook  ontmoete  hy  in  die  be* 
roemde  Zeeftad  geen  klein  getal  konftlievenden ,  welke 
zyn  Perfoon  en  konft  ontfingen  met  opene  armen.  On- 

der veele  andere  tafereelen  fchilderde  hy  aldaar  voor  een 
Kommifïaris  van  de  Koninginne  Anna  vier  konftftukken  $ 

welke  t'zedert  zyn  verzonden  na  Londen.  Noch  een- 
groot fhik geftoffeert  met  allerhande  wilt,  levensgroote5 

voor  een  fchatryk  Land -Edelman,  op  wiens  Lufthuiss 
of  liever  Paleis  wegens  deszelfs  heerlyk  gedicht ,  hy 
zich  fomtyds  weeken  en  maanden  ging  verluftigen  met 
de  jagt,  viflchery,  en  kontrydanfTen. 

Onderwyl  dat  hy  zich  onthield  in  Briftol ,  fpeelde  een 
voornaam  Koopman  die  Treurrol  met  zyn  leven ,  waar 
ons  de  nieuwstydingen  zo  veele  voorbeelden  jaarlyks  van 
geven.  Ik  zal  den  Leezer  dat  jammerftuk  mede  deelen  9 
tot  een  bewys  hoe  fchielyk  een  Engelsman  overhelt  tot 
het  bedryf  van  een  onherftelbaare  euveldaad,  als  wan- 

neer hem  de  zwarte  gal  komt  te  overylen. 
Tegens  het  aangaan  van  de  Briftolfche  Kermis,  draai-» 

de  hy  een  zyner  Flesvrienden  op  't  fleven,  een  welge- 
goed  en  welgelooft  Koopman ,  die  zyn  aanfpraak  poog- 

de te  ontglippen.  Den  Man  was  verbleekt  en  verval- 

len ,  t'  zedert  den  tyd  van  drie  dagen ,  waarin  hy  hem 
niet  had  gezien  ,  ook  bemerkte  den  Schilder  uit  zyn 
woorden,  dat  een  doodelyke  droefgeeftigheit  hem  ge- 
heelyk  had  bezeeten.  Hy  vroeg  hem  na  de  oorzaak  van 
Vierde  deel.  Hhh  die 
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die  fchielyke  verandering ;  waar  op  den  Koopman  hem 
zei,  dat  hy  tegens  de  Kermis  eenige  Rekeningen  van 
belang  moeft  betaalen,  aan  zyn  Schuldeiflchers ,  maar 
de  diepte  van  die  Sommen  niet  kon  opzeilen  in  zyn  kas. 

Hy  deet  'er  toe,  dat  hy  vry  meer,  dan  die  Rekeningen 
bedroegen ,  had  in  te  vorderen ,  maar  dat  zyn  Schulde- 

naars hem  betaalden  in  flakken  munt.  Den  Konftfchil- 
der  raade  hem  van  het  geene  hem  ontbrak  op  te  zoeken 
in  de  beurzen  zyner  vrienden ,  zynde  zyn  krediet  zo 
goed  als  de  Londenfche  Bank.  Den  Koopman  weder 
antwoorde,  dat  hy  zulks  vruchteloos  had  beproeft,  de- 
wyl  zuchten  noch  betuigingen,  vermogende  waaren  de 
porfierfteene  gemoederen  te  kneden  der  Briftolfche  Han- 

delaars, onderwyl  dat  de  fterkfte  floten  hunner  yzere 
geldkiften  openftoven  langs  de  lonken  van  een  befchil- 
derde  Toneelpagadet.  „  Ja  wel  myn  lieve  Flesgenoot, 
„  fprak  den  vrolyke  Konitenaar,  dan  moet  gy  u  wer- 
„  pen  tuflchen  de  armen  van  den  tyd,  en  gedenken, 
„  dat  alle  waereldfche  zaaken,  zo  fchielyk  vloeien  als 
„  zy  ebben.  Veeleer  zal  ik  my  fmakken  tuflchen  de  ys- 
„  koude  bouten  des  doods,  weecfprak  den  wanhopende 
„  Brit,  als  het  naafte  middel  tot  vernietiging  van  myn 

3,  fmart,  en  het  beginzel  van  myn  ruft  ". Den  Konftfchilder  al  ommers  zo  bedreven  in  Zeede- 
kunde  ,  als  Euklides  in  de  Wiskunde ,  verzogt  dien 
Koopman  ernftiglyk,  van  een  enkelt  gefpan  drielings- 
fleiTen  met  hem  te  willen  ontkurken  in  de  Valk,  by  wel- 

ke gelegendheit  hy  hem  een  kort  Sermoen  zou  geeven 
©ver  den  tyd  des  doods.  Dat  verzoek  zynde  ingewil- 
ligt  ̂   fpanfleerden  zy  na  dat  Wynhuis ;  vorderden  het 
vertrek  van  de  Roos;  dronken  de  eerfte  fles  leQg  ftaans- 
voets ;  proefden  de  tweede,  beide  om  de  aandacht  te 
fcherpen  des  aanhoorders,  en  de  ftem  te  verklaaren  des 

fpree- 
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fpreekers ;  waar  na  Campo  zyn  aanfpraak  ontgon  op  de- 
zen trant. 

„  Niets  is  meer  vervalfcht ,  niets  meer  bedrieglyk, 
,,  als  de  verachting  des  doods.  Ik  zeg,  die  verachting 
35  voorgewend  by  de  Heidenen  uit  de  natuurlyke  reden 
„  en  ilandvaftigheit,  zonder  de  hoop  op  een  beter  lee- 
3)  ven.  Groot  is  het  verfchil  tusfchen  te  Sterven  met 
„  fnorkery  en  met  opzet,  en  tusfchen  de  verachting  des 
„  Doods.  Het  eerfte  is  veelvoudig ,  maar  het  tweede 
„  nooit  wezendlyk  noch  oprecht;  en  echter  hebben  de 
„  Wysgeeren  Hemel  en  Aarde  bewogen  op  dat  onder- 
„  werp,  om  den  Menfch  te  overreden  dat 'er  geen  quaad 
3,  is  vervat  in  de  Dood;  en  min  aanmerkelyke  Mannen, 
„  zo  wel  als  Helden  ,  hebben  ons  veele  uitmuntende 
33  Voorbeelden  verzorgt  tot  bekrachtiging  van  dat  ge- 
33  voelen. 

,>  Niettemin  trek  ik  in  twyfel  of  ooit  eenig  nadenkent 
3,  Menfch  zulks  ftemde?  Ja  wat  meer  is,  de  moeite  wek 
3,  ke  zy  namen  om  anderen  en  hen  zelven  te  overtui- 

„  gen,  betoont  duidelyk,  dat 'er  niets  zo  ongemaklyk 
„  was  als  een  onderneming  van  die  Natuur.  Den 
„  Menfch  vermag  reden  te  hebben  tegens  de  begeerte 
3,  om  langer  te  leven ,  maar  heeft  nooit  eene  dringre- 
3,  den  tot  de  verachting  des  Doods.  Zelfs  die  geenen  t 
3,  welke  geweldige  handen  hebben  gelegt  op  henzelven, 
3,  befchouwden  nooit  dat  bedryf  als  een  onaanmerkelyke 
33  zaak  ,  maar  eisden  daar  tegens ,  en  verfchooven  het 
3,  meermaals  voor  zy  beftendig  waren  in  dat  befluit. 

„  De  ongelykheid  van  moed ,  zo  aanmerkelyk  'm  een 3,  byfter  groot  getal  van  Menfchen  ,  is  alleenlyk  ge^ 
„  grond  op  den  verfcheiden  indruk  des  Doods ,  die 
33  kragtiger  werkt  op  hun  verbeelding  3   by  zommige 

Hhli  2  „  gelee- 
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3>  geleegentheden ,  als  wel  op  andere  tyden.  Daar 

3,  zy  het  veeltyds  vrezen,  na  'er  nader  kennis  mede 
35  te  hebben  gemaakt.  Indien  den  Menfeh  ontzegt  zich 
5,  zelven  te  willen  overtuigen,  dat  de  Dood  niet  is  het 
„  grootfle  aller  quaden ,  behoort  hy  dat  Spook  niet  te 
„  zien  in  het  aangezigt,  noch  alle  deszelfs  verfchrikke- 
„  lyke  omftandigheden  te  overwegen.  De  wyfle  en  de 
3,  ftoutfte  Mannen ,  bedienen  zich  van  de  glimpigfte  en 
3,  eerlykfle  voorwendzels  ,  om  het  hoofd  af  te  wenden 
„  van  die  Vorfl  der  verfchrikkingen.  Een  iegelyk ,  die 
3,  innerlyk  is  bekend  met  de  Dood ,  bevind  het  te  zyn 
3,  een  vervaarlyk  Voorwerp.  De  ftandvaftigheid  der 
3,  Wysgeeren,  was  niet  anders  als  de  noodzakelykheid 

3,  van  het  Sterven;  zy  dachten  wanneer 'er  geen  hulp- 
3,  .middel  op  was  om  dien  dans  te  ontfpringen ,  zulks 
3,  moeft  gefchieden  bevalliglyk.  Als  ook  ,  dewyl  zy. 
3,  buiten  ftaat  waren  eeuwiglyk  te  konnen  leven ,  wil- 
3,  den  zy  niets  nalaten  tot  het  vereeuwigen  hunner  nar 
',,  men. 

3,  Maar  laat  ons  de  zaak  eens  befchouwen  langs  den 
„  gladften  kant ,  laten  wy  ons  vergenoegen  met  niet 
3,  alles  te  zeggen  wat  wy  denken ,  en  meer  verhoopea 
3,  vaneen  gelukkige  vaftftelling ,  als  alle  de  zwakke  re- 
3,  deneeringen ,  welke  ons  verfchalken  ,  dat  wy  de  Dood 
„  konnen  naderen  zonder  de  geringfte  aandoening  des 
„  Gemoeds.  De  glorie  van  treffelyk  te  Sterven  ,  de 
„  hoop  van  te  werden  bejammert  na  wy  zyn  verfchei- 
3,  den ,  de  begeerten  van  een  goeden  naam  na  te  laten,  de 
3,  verzekering  van  te  zullen  zyn  vrygeflelt  uit  de  elenden 
„  van  het  tegenwoordig  Leven ,  en  van  niet  langer  af  te 
„  hangen  van  een  wispeltuurige  en  eigenzinnige  Fortuin , 
„  zyn  hulpmiddelen  die  niet  geheel  te  verwerpen  zyn. 

3,  Doch 
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Doch  zy  baten  niets  meer  om  óns  een  hart  onder  den 
riem  te  fteken ,  als  een  flegte  Heg  in  een  gevecht  den 
moed  der  Soldaten  verfterkt  in  het  optrekken  tegens 
den  Vyand ,  die  Vuürgeefc ;  het  fchynt  een  goede  fchuil- 
plaats  op  een  tusfchenwydte  ,  maar  een  fchraale  be- 
fchutting  van  naby  befchouwt.  Te  vergeefs  vleit  zich 
den  Menfch,  dat  de  Dood  het  zelve  zal  zyn  van  na- 

by ,  als  hy  zich  verbeelt  van  verre ;  en  dat  2yn  rede- 
neeringen, innerlyk  de  zwakheid  zelve,  zo  hard  van 

aardt  zullen  zyn  om  proef  te  houden,  en  niet  te  bui- 
gen voor  het  geftrengfte  aller  beproevingen.  Daar  en 

boven  betoont  het,  dat  wy  maar  luttel  zyn  bekend 
met  de  eigen  Liefde,  als  wy  ons  verbeelden,  dat  die  ons 
zal  van  eenig  nut  zyn  omtrent  het  flaaren  op  dat 
ding  als  een  kleinigheid ,  het  welk  onvermydelyk  des- 
zelfs  ondergang  moet  veroorzaken ;  en  de  reden ,  waar 
van  wy  zo  veele  onderftanden  verwachten ,  is  dan  te 
zwak  om  ons  te  overreeden  omtrent  de  waarheid  van 

geene  wy  wenfchen. 
„  Ja,  myn  dierbaare  Vriend !  zelfs  de  reden  verraad 
ons  gemeenlyk  by  deze  gelegentheid,  en  in  ftee  van 
ons  aan  te  moedigen  tot  een  verachting  des  Doods, 
geeft  zy  ons  een  meer  levendige  vertooning  van  des- 

„  zelfs  verfchrikkingen  en  yslykheid.  Alles  wat  zy  kan 
„  doen  ten  onzen  behoeve,  is  alleenlyk  onze  hoofden 
„  te  wenden  na  een  andere  kant,  en  onze  gedachten  en 
„  oogen  te  hechten  op  andere  voorwerpen.  Kato  en 
3,  Brutus  verkozen  Adelyke  voorwerpen. 

„  Doch  alhoewel  de  voorwerpen  Adelyk  ofte  Onade- 
y,  lyk  zyn  ,  echter  ftrekt  dat  alles  tot  geen  verfchooning 
„  aan  de  Zelf- moord,  de  vervloekfte  en  verfoeilykfte 
3,  aller  Zonden ,  als  dewelke  in  een  ogenblik  het  Beeld 

Hhh  3  „  God*; 
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3,  Gods  verbreekt,  en  de  onfchatbaare  Ziel  godlooslyk 

„  overgeeft  tusfchen  de  klauwen  des  Duivels ". 
De  vertwyfelde  Koopman  verzuchte  hartiglyk  over 

dat  welmeenend  vertoog,  en  betuigde  aan  den  Konft- 
fchildervan  niets  te  zullen  ondernemen  tegen  zyn  Leven. 
Op  die  verzekering  omarmde  Campo  hem  tederlyk ;  ont- 

gon een  vrolyk  diskoers ;  en  bleef  met  hem  zitten  praatea 
tot  twaalf  uuren  in  den  nacht.  Maar,  helaas!  als  den 
Duivel  van  wanhoop  eens  heeft  poft  gevat  in  een  vergal- 

de Ziel  tot  vertwyfeling ,  valt  het  al  immers  zo  moeilyk 
hem  te  verbannen ,  als  de  vaftgewortelde  Broederfchap 
van  Lojolas  Sociëteit.  Des  Ochtends  vroeg  wierd  dien 
Koopman  gevonden  in  een  Veld  buiten  Briftol ,  waar 
hy  zig  zelven  had  door  den  kop  gefchooten  met  een  Pi- 
ftool ,  en  wierd  noch  op  dien  eigen  avond  begraven. 
Om  ons  nu  niet  te  verwyderen  van  onzen  ongeftadi- 

gen  Konftfchilder ,  gelieve  den  Lezer  te  weten ,  dat  hy 
Briftol  verliet  ,  en  vertrok  naar  Oxford ,  een  der  ver- 
maardlte  Hoogefchoolen  van  Groot  -  Brittanje.  Aldaar 
Studeerde  hy  vlytiglyk  in  de  Geneeskunde,  voornemens 
om  vervolgens  die  Praktyk  op  te  zetten  ,  Eskulaap  ter 
eere,  en  Sint  Lukas  tot  fpyt.  Vooral  benaariligde  hy 
de  Ontleed-  enKruidkunde,te  meer,dewyl  zeker  Hoog- 

leeraar in  de  Medecyne,  van  zyn  kennis,  zich  maar  al- 
leenlyk  bediende  van  Kruiden  ,  Olie  van  Olyven  ,  en 
gebraade  Appelen  ,  en  echter  zyn  Koets  hield  op  die 
groene  Praktyk.  Hy  bekreunde  zich  ook  luttel  aan  de 
voorfchriften  der  Geneesheeren  ,  alzo  de  ervarendheid 
hem  meermaals  had  aangetoont ,  dat  het  gros  der  Dok- 
tooren  hun  Recipes  fchryven  zonder  de  minfte  voor-  of 
nagedachten.  Daar  in  gelyk  aan  een  beroemd  Apothee- 
ker,  die  ,  als  'er  deze  ofte  geene  Lyders  eenige  Genees- 

middelen verzogten  voor  hunne  Kranktens ,   een  hoed vol 
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vol  Voorfchriften,  by  verftandige  Geneesrheefters  opge- 
ftelt,  omhutfelde,  en  dan  een  Briefje  beval  te  trekken, 
met  deze  welmeenende  wenfch  ,  „  den  Hemel  geeve  U 

„  geluk !  ". Maar  deze  Studie  bleef  weer  in  het  gebroken  fleken  ; 
en  hy  verrysde  naar  York,  een  Stad  voorzien  van  acht- 
en-twintig  zo  Kerken  als  Kapellen  ,  en  de  Hoofdftad 
van  het  Hartogdom  van  dien  Naam»  Echter  troonde 
hem  dat  getal  der  Bedeplaatfen  min  derwaards,  als  wel 
het  nieuw  Gebouw  van  den  Graaf  van  Carlile ,  een  van 
de  fchoonfte  Paleizen  van  Engeland.  Hy  bood  zyn  Pen- 
feel  aan  by  dien  Graaf,  en  wierd  aanftonds  aanvaart,  te 
meer,  alzo  hy  Milord  een  Kabinetfluk  liet  zien  ,  het 
laatfte  dat  hy  had  gefchildert  tot  Oxfort.  Voor  dien 
Milord  fchilderde  hy  vyf  groote  Bloem-  en  Fruitftukken  , 
waar  van  het  grootfte  noch  Haat  voor  een  Schoorfleen 
in  de  Eetzaal  van  dat  Paleis.  Daar  en  boven  Penfeelde 
hy  eenige  Kabinetftukken ,  als  ook  zommige  Gediertens, 
zo  Vogels  als  viervoetige  Dieren ,  alle  welke  Tafereelen 
rykelyk  wierden  betaalt. 

Hier  vorens  is  gezegt  ter  loops,  dat  Jacob  Campa 
Weyerman  was  een  Liefhebber  van  de  Jagt,  en  nu  zul- 

len wy  'er  een  klein  geval  toe  doen ,  hem  toen  ter  tyd  be- 
jegent, van  inhoud  als  volgt. 

Naby  het  vorens  gemelt  Paleis ,  Howard  Caftle  ge- 
naamt,  ftont  een  groote  Berg,  beplant  met  Beukebo- 
men  ,  zo  hoog  als  Ceders ,  en  bevolkt  met  duizende 
Eekhoorntjes  van  allerhande  koleur.  Op  een  tyd  dat  hy 
wederkeerde  van  de  Jagt,  paneerde  hy  over  dien  Berg, 
en  zag  by  het  fchynfel  van  de  Maan  een  Dier  zitten  loe- 

ren tufïchen  de  takken  van  een  Beukeboom.  Fluks  floeg 

1  hy  de  Snaphaan  aan  de  kop,  en  gaf  vuur,  waar  op  dat 
Dier  van  boven  neer  tuimelde,  verminkt  aan  den  ach-. 

terfle 
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terfte  poot.  Maar  hy  had  zyn  prooi  wel  getroffen ,  doch 
niet  verwonnen.  Dat  Beeft  fchoot  den  Jaager  toe  op 
zyn  beurt ,  fcheurde  hem  een  lok  uit  de  paruik ,  en  ver* 
fcheide  lappen  uit  zyn  kleed ,  hoe  zeer  hy  zich  ook  ver- 

dedigde met  de  kolf  van  zyn  vuurroer.  Ook  ftont  dat 
twee  gevegt  vry  hachgelyk  ,  toen  hy  dat  Dier  zulk  een 
hartigen  knip  gaf  dat  het  bleef  leggen ,  waar  op  hy  het 
eenige  fteeken  gaf  met  zyn  hartvangen  Den  Graaf  van 
Carlile  ftont  by  geval  voor  de  hofpoort  van  zyn  Kafteel , 
en  vroeg  den  Schilder  na  zyn  vangft.  Hy  toonde  dat  Dier 
aan  Milord,  die  het  zo  dra  niet  had  gezien  van  naby, 
of  hy  fchreeuwde,  „Damme!  Meefter  Campo,  gy  hebt 
,,  veel  gewaagt ,  want  zulk  een  Beeft  is  in  ftaat  om  den 
33  ftoutften  Man  van  Engelant  den  hals  te  breeken ;  het 

33  is  een  Wilde  Bofchkat " ! 
t'Zedert  heeft  onze  Schilder  de  weerga  gezien  van 

dien  Britfchen  Tyger ,  in  den  Tour  van  Londen ,  zo  fel 
in  zyn  foort  als  een  Leeuw ,  en  meer  dan  eens  zo  groot 
als  een  Kater ,  van  het  grootfte  zoort. 

Mr.  Campo  verliet  Jorkihire ,  en  zakte  weer  af  na  Lon- 
den ;  kreeg  aldaar  de  poppen  in  't  hoofd ;  en  befloot  een 

togt  te  doen  na  Konftantinopelen.  Hy  fcheepte  zich  in 
ten  dien  einde  in  een  Vaartuig,  genaamt  de  Jakoba  Ga- 
ley  3  wiens  koers  was  gericht  op  Livorno.  Nevens  vier 
Engelfche  Heeren,,  betaalde  hy  tien  Guinées  voor  zyn 
Pasfaadgie ,  waar  voor  hy  had  zyn  Tranfport ,  de  Ta- 

fel van  den  Kapitein  ,  en  twee  drielings  fliesfen  Grave- 
fche  Wyn  ,  daagfch  3  benevens  Punch  3  Tabak  ,  en  zo 
voorts. 

Die  Reis  was  vermakelyk  in  alle  deelen  3  zo  wegens 

het  goed  gezelfchap  van  die  Heeren ,  welke  zich  in  't 
byzonder  rykelyk  hadden  geviel: ualifeert  met  Bourgon- 
jeWyn,  Kanarifek  en  Verfnaperingen,  als  ten  opzigte 

van 
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van  gewenfchte  Winden.  Zy  belanden  te  Livorno ,  zo 
vrolyk  als  krekels,  en  namen  hun  optrek  by  een  Fran- 

fche Kaftelein  .,  voor  onzen  Konftfchilder  ter  quaader 

uure.  •  Een  Bende  van  Franfche  Cbeva/ïers  d^lndujlrie^ 
een  Karavane  die  herom  zwerfde  op  den  dagelykfchen 
tuiflel  van  vervalfchte  teerlingen  en  overfpeelige  fpeel- 
kaarten ,  klampten  den  onbezonnen  Campo  aan  boort. 
Hy  die  Franfch  iprak  als  een  Papegaai,  was  met  dat  ge- 
zelfchap  vermaakt.  Onderfcheide  flefTen  Italiaanfche 
Wyn  wierden  opgefnapt  voor  het  avondmaal,  waar- 

na hy  met  die  Franfche  Kavaliers,  en  zyn  Engelfche 
Reisbroeders,  ging  aan  tafel  zitten,  met  een  halve  fnor. 
Na  het  avondmaal  betrokken  de  Engelfche  Heeren  hun 

nachtruft,  maar  hy  d'iQ  een  vogel  was  zonder  vaak  bleef overzitten  met  zyn  Franfch  Gezelfchap,  waarlyk  onder 
een  rampfpoedig  geftarnt. 

Twee  Franfchen  begonnen  te  Piketten ,  een  Spel  waar 
op  onze  Schilder  al  ommers  zo  zeer  was  verzot,  als  een 
Bengaalfche  Aap  graagt  na  een  Spinnekop.  Zy  fpeelden 
quanfuys  om  een  halve  Venetiaanfche  Dukaat,  hondert 
uit,  en  dat  was  geen  zaak.  Hy  bemerkte  dat  zy  geen 
over  vliegers  waaren  in  dat  Spel ,  dewyl  hy  de  kaart  be- 

keek aan  weerkanten.  Een  van  die  Quanten ,  een  Scher- 
minkel ,  zo  hol  geoogt  en  zo  ingevallen  van  kaken ,  als  den 
geeft  van  een  vermoorden  Koning  in  een  Venetiaanfch 
Trenrfpel,  vroeg  den  Konltenaar,  of  hy  luft  had  een 
half  dozyn  fpellen  te  Pikettend  en  die  vraag  wiert  ge- 

topt. Het  begin  was  om  een  halve  Dukaat  het  Spel, 
vervolgens  om  een  heele  Dukaat,  toen  om  een  Piftool, 

twee,  drie,  vier  en  meer;  in  't  kort  binnen  het  verloop 
van  drie  uuren  was  zyn  goudbeurs  een  lyk.  De  Fran- 
fchen  welke  rooken  dat  'er  geen  koren  meer  fchuylde  in 
Egipte,  bloezenden  aftogt,  en  lieten  den  geldeloozea 
Vierde  Deel.  I  i  i  Qarn- 
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Campo  zitten  in  een  maklyken  achterover  hellenden  leu- 
ningftoel. 

In  die  peinzende  geftalte  bleef  hy  zitten  tot  de  komft 
van  de  fauraankoleurde  Auroor>  en  in  die  zelve  geftalte 
wiert  hem  by  zyne  eerlyke  Engelfche  Reisgenoten  den 
goeden  Morgen  toegewenfcht.     Maar 

Wie  om  geen  Nacht  te  Bedde  ging, 

Hoeft  's  Morgens  om  geen  Dag  te  ryzen. 

Zong  eertyds  Huybert  Kornelifz.  Poot ,  den  Dichter 
van  Abtswoud,  en  aldus  was  't  met  onzen  Schilder  ge- 
fielt.  Hy  was  en  bleef  gezeten,  zonder  die  vnendelyke 
Morgengroet  te  beantwoorden  met  zyne  gewoone  be- 

leefdheid. Eindelyk  vroeg  een  van  die  Heeren ,  „  Mr. 
„  Campo ,  zytgy  Krank?  Neen,  Myn  Heer!  was  zyn 
„  antwoord,  maar  ik  heb  van  den  Nacht  geleerd  hoe 
„  een  Man  te  moede  is ,  die  een  Veneetfche  Dukaat 
„  moet  ontleenen  aan  een  Vriend,  voor  hy  den  Waard 
„  durft  aanfpreken  om  zyn  Üntbyt !  Daar  op  verhaalde 
hy  zyn  links  wedervaren ,  welk  relaas  by  de  Engelfchen 
wierd  verzelt  met  deze  zegenwenfch ,  „  Dam  the  French 

„  rafcaJs  !  Fox  the  French  Doge  ï  "  De  medelydende 
Britten  deeden  een  Bokaal  vol  lekkere  Eau  de  Barbadey 
genoegzaam  het  einde  van  de  laatfte  medegebragte  Kei- 
derftes,  binnen  ftaan  ,  waar  uit  hy  zulk  een  lot  trok, 
dat  een  Doove  maklyk  die  Schel  had  hooren  klinken,  na 
een  tweede  trek. 

Die  Heeren,  welke  rykelyk  waren  voorzien  van  Kon- 
tanten en  Kredietbrieven  ,  booden  den  Konflenaar  hun 

Tafel  en  Vrygeley  aan ,  indien  hy  hun  wilde  verzeilen 
na  Romen  ,  Napels ,  Venetien  ,  en  meer  andere  Ita- 
liaanfche  Steden.     Hy  bedankte  hun  vriendelyk ,  en  zei 

te 
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te  zyn  gezint  van  weder  te  keeren  na  Londen ,  met  het 

eerfte  Schip  derwaards  beftemt.  Ook  voegde  hy  'er  by, 
van  noch  in  flaat  te  zyn  oom  de  te  rug  Reis  te  konnen 
bekoftigen  uit  zyn  overgebleven  Horlogie  en  Degen. 
Zyn  edelmoedige  Reisbroeders  geen  kans  zienden  hem 
te  overreden  ,  drongen  hem  twintig  Guinées  op  met 
kracht  en  ge  welt,  met  deze  by  voeging,  dat  hy  die  Vod- 
dery  kon  betalen,  of  niet  betalen,  na  zyn  welgevallen, 
aan  den  Bankier  Mr.  King,  woonachtig  in  de  Lombaard- 
flraat  te  Londen. 

Dat  het  Geld  Moed  maakt ,  bleek  in  onzen  Schilder, 
die  fluks  een  befluit  nam  om  die  Franfche  web  des  bedrogs 
te  ontfpannen  met  den  Degen  in  de  Vuift.  Ten  dien 
einde  deet  hy  den  Schelmfchen  Kaftelein  boven  komen , 
aan  wien  hy  vroeg ,  of  die  Franfche  Kanailles  by  der 
hand  waren  :  Die  Guit  antwoorde  ftemmiglyk ,  dat  zy 
al  vroegtyds  waren  Verreift  na  Civita  Vecchia ,  en  niet 
wift  of  zy  ooit  zouden  wederkomen.  Uit  dat  befcheid 
merkten  de  Engelfche  Heeren  en  onze  Konftfchilder,dat 
den  Kaftelein  heulde  met  die  Beurzefnyders  ,  weshalve 
zy  hem  de  rekening  deden  opmaken ,  en  zich  vertrokken 
in  een  Jtaliaanfch  Logement. 

Na  een  verblyf  van  drie  weeken  in  die  vermaarde 
Koopftad,  fcheepte  zich  Campo  op  nieuws  in  een  Vaar- 

tuig op  Londen,  en  belande  aldaar  zonder  eenig  onge- 
luk te  ontmoeten  op  zyn  te  rugreis.  Hy  wiert  langs  zyn 

Kond  bekent  by  den  Ridder  Godefried  Knetter ,  waar- 
lyk  een  groot  Konterfytzelfchilder ;  maar  zo  grondgie- 
rig  te  zelver  tyd,  dat  hy  duchte  van  de  twee  eindens 
van  zyn  Servet  niet  te  zullen  konnen  vaftftrikken  op  het 

einde  van  't  Jaar.  Een  groot  getal  Konterfytzels  ge- 
fchildert  by  Knetter,  Robinfon,  Klooft 'erman ,  en  ande- I  i  i  2  re 
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re  Konftfchilders,  ftoffeerde  hy  met  Bloemen,  Fruiten^, 
Oranjebomen,  Vogels,  Dieren,  Heulplanten  en  dier- 
gelyke  Geraden ,  welke  zo  werden  gezien  gefchraapt  in 
Zwarte  Konft.  Insgelyks  Schilderde  hy  verlcheide  Ka- 
merftukken  voor  Milord  Dover,  een  Heer  toen  ter  tyd 
bejaart,  en  weleer  een  Galant  van  de  overfchone  Har* 
togin  van  Kleefland,  een  der  Hoofd  -  Sultaninnen  van. 
Karel  den  Twede,  Koning  van  Grootbrittanje. 

In  het  hartje  van  zyn  bezigheden  kreeg  hy  op  nieuws 
de  Reisluft  in  den  Bol.  Hy  zei,  dat  de  altoos  vlietende 
Beeken  heilzamer  krachten  hebben  ,  als  de  ftilftaande 
Poelen  en  Meeren.  Nu  fcheen  hy  gezint  een  togt  te 
ondernemen  te  land,  zeggende,  dat  een  Zeereiziger 
gelyk  is  aan  den  Prediker  van  Ninivé,  die  wel  een  gro- 

ten weg  fpoede  ter  Zee,  doch  niets  van  belang  hoorde 
noch  zag,  zynde  beiloten  in  den  buik  van  een  Vifch. 

Ingevolge  van  dat  belluit,  ftak  hy  over  van  Londen 
op  Oliënde;  voer  met  de  Trekfchuit  op  Brugge  in  Vlaan- 

deren ;  zette  zich  in  de  Barge  op  Gent ;  en  van  daar  op  den 
Poftwagen  na  BrufTel.  Zonder  zich  op  te  houden  in  die 
gemelde,  plaatfen ,  zo  hevig  was  zyn  zucht  na  Pa- 
rys.  Maar  in  ftee  van  den  Poftwagen  te  neemen  op 
Parys,.  vertrok  hy  met  de  Barge  van  BrufTel  op  Ant- 

werpen ,  en  van  daar  met  den  Poftwagen  op  Breda ,  van 
waar  hy  belande  tot  Amfterdam  aan  het  Y,  geldig, 
vrolyk  ,.  frifch  en  bly.  Alhoewel  nu  de  ondervinding 
den  Konftfchilder  had  geleert,  dat  het  niet  minder  ge- 
.vaarlyk  is  te  logeeren  in  een  Franfche  Herberg,  als  het 
is  te  woonen  te  Konftantinopolen  in  het  hevigfte  van  de 
peftnam  hy  echter  zyn  optrek  in  een  Gaskons  logement. 
Jylaar  alhoewel  hy  aldaar  verlcheide  Franfche  Spoke  zag 
bolderen  met  de  gekoleurde  Speelkaarten,  en  gemerkte 
Poodsbeenders,  nam  hy  echter  geen  deel  in  derzelver 

ver*> 
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verlies  noch  winft.  Gelukkig  waare  die  voorzigtigheit 
hem  altoos  bygebleven. 

In  fïee  van  het  Konftpenfeel  op  te  vatten  in  die  Wae- 
reldftad,  gezegent  met  Konftlievenden  en  met  Kontan- 

ten ,  kogt  hy  een  Paard  op  een  Hel  en  fprong.  Nu  hi 
Duitfchland  by  hem  aan  de  beurt,  en  hy  befloot  zyn  reis 
te  nemen  na  DufTeldorp  y  en  van  daar  op  Keulen ,  ver- 

volgens lynregt  te  trekken  op  Frankfoort  door  het  Wes- 
terwalt.  Het  fcheint  dat  den  Reisgrage  Campo  JVeyer- 
man  geen  Driekoningen  Paspoort  had  genomen  te  Keu- 

len ,  welke  Heilige  Reisbriefjes  zo  onfeilbaar  zyn  tegens 
allerhande  Reisgevaren ,.  gelyk  als  de  cedeltjes  van  Sin- 
te  Apollonia  onfeilbaar  zyn  tegens  alle  verouderde  Kiea- 
of  Tandpynen. 

Den  Leezer  gelieve  alhier  zyn  aandacht  te  verleenen 
aan  de  navolgende  Treurreis;  nochtans  met  een  vrolyke 
omfchryvinge  opgeheldert ,.  om  daar  langs  de  leesluft 
op  den  tuil  te  houden. 

Op  een  Mafteluine  Ochtenitond ,  dat  is  ,  het  Regende 
en  de  Zon  fcheen ,  genaamt  Kermis  in  de  Hel  ,  vertrok 

hy  uit  DufTeldorp^  na  Keulen.  Nu  was  'er  een  Verdrag 
gemaakt  tufTchen  Vrankryk  en  den  Keurvorft  van  de 

Palts,  dat  'er  geene  Krystroepen  van  weerskanten  den 
Ryn  zouden  pafTeeren :  maar  onze  wufte  Konftfchilder 
fcheen  op  zulks  niet  eens  bedacht ,,  ja  zelfs  had  hy  zich 
niet  gewapent  met  een  Pas,  in  Oorlogstyden  de  hoog- 
fte  voorzorg  eens  Reizigers.  Ondèrwege  trof  hy  een 
Boer  aan ,  en  vroeg  dien  Kinkel  na  den  naafte  weg  op 
Keulen.  Die  Guit  antwoorde,  dat  hy  zich  moeft  doen 
overzetten  aan  den  anderen  kant  van  den  Rynv  en  dien 
raad  wiert  opge volgt,,  verzelt  door  een  links  geluk. 

Reeds  zag  Jakob  Campo  Weyerman  de  Toorenfpitfèn 
van.  die  Heilige  Stad  opreizen^  en  hy  fmaakte-  zo  hem; 
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dacht  by  vervroeging  den  Honinger  Bleikert ,  toen  zyn 
Vreugdewyn  onverziens  verzuurde  in  Edik  van  verdriet. 
Hy  verviel  in  het  afryden  van  een  holle  weg,  in  handen 
van  een  Franfche  Party,  welke  Snoeshaanen  hem  ylings 
de  tromp  van  een  overgehaalt  Snaphaan  op  de  borft  Hel- 
den ,  en  hem  zo  fchielyk  van  zyn  ros  tilden ,  dat  geen 
Dorpswaards  zo  ras  een  Tinnenpot  kon  hebben  ont- 
haakt  van  zyn  Kannebort.  Den  Bevelhebber  beval  aan- 

stonds den  bodem  te  pohen  van  zyn  Binnebeurs,  waar 
uit  het  groen  netje  vol  Goüdvinken  zynde  geligt,  en 
hem  ter  hand  geflelt,  keek  hy  wars  af  van  die  klucht. 
Geen  Troep  Franfche  Kamerdienaars,  alhoewel  voor  de 
handigfte  bekent  in  dat  beroep,  zouden  binnen  zulk  een 
kort  bellek  geen  Heer  de  Broek  uittrekken  ,  als  den 
Konftfchilder  geheelyk  wiert  ontkleed ,  die  zich  bevont 
als  in  een  ogenblik  welgedoft,  en  naakt.  Den  Partizan, 
die  tot  dus  verre  had  door  de  vinger  gezien  ,  fpeelde 
toen  voor  Samaritaan,  en  beval  dat  men  hem  zou  ge- 

ven een  Kamifool,  een  Broek,  KoufTen  en  Schoenen, 
benevens  een  Muts;  van  een  Rok  ofLynwaat  wiert  niet 
eens  gerept.  Het  ongeluk  wilde ,  dat  de  Eigenaars  van 
zyn  Meubilen  kleine  Krengen  waren,  zo  dat  het  Kami- 

fool hem  pas  reikte  tot  den  broekband ,  en  de  Broek 
halverwege  de  deyen  kwam  ;  met  de  KoufTen  was  het 
niet  veel  beter  geftelt;  maar  de  Schoenen  waren  tame- 
lyk ,  en  de  Muts  floot  hem  om  het  Hooft  als  een  Tul- 
bant  op  een  Gans. 

Korts  daar  na  vielen  'er  noch  twee  Arme  Voerluiden 
in  die  knip,  tot  zyn  geluk.  Ik  zeg  tot  zyn  geluk,  want 
den  Partizan  beval  aan  den  langfte,  om  zyn  Kamifool 
en  Broek  te  verruilen  met  den  Konftenaar,  en  toen  was 
hy  iets  beter  gefnaart.  Tegens  het  vallen  van  den  nacht 
brak  dat  Heir  op,  waarfchynlyk  om  het  Winterqnartier te 
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te  gaan  betrekken ;  waar  op  den  Gevangen  befïoot  het 
te  laten  aflopen  op  een  Duivelsdootje ,  gelyk  als  men 
zegt.  Hy  was  geplaatft  tuflchen  een  paar  Kaerels,  de- 
welken  hy  verzogt  van  halte  te  houden  voor  een  poos , 
tot  verligtenis  van  de  natuur.  Die  Quanten  bewilligden 
dat  verzoek;  waar  op  Campo  quanfuis  neerhukte,  on- 
derwyl  dat  zy  eenige  fchreeden  voortgingen,  en  die 
koten  wierden  gezogt.  Fluks  fprong  den  gevangen  op , 
en  zynde  zo  foei  als  een  Achilles  ter  been,  ftoof  hy  voort 
als  een  rukwind,  en  ging  veldwaards  flryken.  De  Fran* 
fchen  floegen  yliogs  het  Snaphaan  aan  den  kop ,  en  ga- 

ven vuur ;  doch  ieder  fcheut  is  geen  End  vogel ,  en  mis 
was  nooit  raak. 

Den  om  (hapte  Konflenaar  liet  onder  wyl  het  gras  niet 
waflen  onder  zyn  hielen,  die  fprong  over  floten  en  heg- 

gen ,  en  fnorde  voort  als  een  Parthifche  Schigt.  Ten 
laatfte  wiert  hy  zo  moede  en  mat,  dat  hy  het  niet  lan- 

ger kon  op  de  been  houden,  des  hy  neder  viel,  en  on- 
ge  voeliglyk  in  flaap  geraakte,  welke  ruft  hem  niet  al  te 
wel  bekwam.  Tegens  den  dageraat  ontwaakte  hy,  doch 
zo  verflyft  wegens  de  koude ,  dat  hy  zich  niet  kon  be- 

wegen in  den  beginne,  zynde  zyn  bloed  meerderdeels 
geftolt  in  de  aders.  Allengs  begon  hy  te  kruipen  op 
handen  en  voeten ,  tot  bevordering  van  den  omloop  des 

bloeds.  In  't  kort  hy  geraakte  weer  aan  den  gang ,  en 
zag  Keulen  vlak  voor  zich  leggen  j  derwaards  hy  flapte 
'met  Reuzen  fchreden. 

De  Stads  Poorten  van  Keulen  waaren  noch  gefloten, 
weshalve  hy  verzogt  aan  den  Schildwagt  van  een  buiten 
Kortegaarde,  om  zich  een  luttel  te  verwarmen  in  dat 

Wachthuis,  zynde  het  in  't  laatfte  van  de  Sprokkel- 
maand; welk  requefi:  hem  wiert  ontzegt.  Den  Luite- 

nant van  de  Wacht  kwam  voor  den  dag ,  en  vroeg  den 

half- 
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halfverkleumden  Konftfchilder  na  zyn  verlang  ?  Den 
ander  antwoorde,  dac  hy  was  een  Fatzoenlyk  Man,  en 
hem  zyn  ongelukkig  geval  zou  vertellen  voor  het  vuur. 
Den  Officier  liet  hem  inkomen,  aan  wien  hy  met  korte 
woorden  verflag  deet  van  zyn  avontuur.  Dees  gaf  hem 
daar  op  een  glas  met  Keulfche  Wagholder  en  een  Pyp 
Tabak,  waarna  hy  hem  vroeg,  wat  hy  dagt  te  doen  in 
Keulen?  Het  befcheid  was  te  fchryven  aan  zyn  Moeder 
om  een  WifTel,  en  zich  onder wyl  aangeven  by   een 
Schilder,  om   „Ach!  waarde  goeder  Her,  viel  hem 
„  den  Luitenant  in ,  de  Schilderkonft  is  by  de  Keule- 
3,  naars  een  Witte  Raaf:  ook  zyn  onze  Heeren  Paapen, 
„  Kanonniken ,  Monnikken ,  min  geftclt  op  Konfttafe- 
w  reelen,  als  op  fchuimende  Bokaalen.  My  aangaande, 
„  vervolgde  hy,  ik  zou  u  veeleer  raden  van  recht  ftreeks 
„  te  gaan  na  Frankfort,  wiens  grote  mis  aanvangt  in 
„  de  aanftaande  Maand ,  waar  toe  ik  u  zal  byfpringen 

.,,  na  vermogen  '\  Daar  op  ftak  den  goede  Luitenant 
de  hand  in  de  zak,  en  gaf  hem  vyftig  Batfen  (ieder  Bats 
maakt  een  Dubbeltje  Hollandfch,  fchreef  zyn  Addres  en 
Naam  op  een  ftukje  papier  ;  waar  op  den  Konftenaar 
zyn  aficheid  nam  van  dien  braven  Man,  na  hem  hartig- 
lyk  te  hebben  bedankt,  om  zich  na  Frankfoort  te  fpoe- 
den. 

Te  Syburg  hield  hy  halte ,  en  trat  in  een  gemeene 
Herberg  om  zich  te  verversfchen  met  een  Glasbier.  Den 

Waard  vroeg  hem  werwaards  hy  dagt  te  gaan?  Hy  ant- 
woorde na  Frankfoort»  en  vroeg  terzeher  tydaan  dien 

Her  Waard,  of  hy  hem  niet  een  Linnenkiel  en  een  Mes 

kon  byzetten,  en  was  't  doenlyk  een  paar  oude  Hand- 
Jchoenen?  Den  ander  zei  ja,  vloog  na  binnen,  en  keer- 

de te  rug  met  het  verzogte ,  waar  na  die  goederen  wier- 
den bedongen  en  gekogt  voor  tien  Batfen  ,   uit  welke 

Som 
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Som  den  Leezer  derzelver  inner lyke  waarde  kan  opma- 
ken. 

Indien  opfchik  vervolgde  den  Schilder  zyn  Pelgrima- 
fie,  en  verviel  in  een  Troep  Verminkte  HufTaaren,  ver- 

eelt met  Wyven  en  Kinders  te  voet ;  en  uitgezondert 
hunne  Sabels  ongewapent.  Sommigen  hompelden  op 
Krukken ;  anderen  waren  een  Arm  geknogt  ;  en  de 
minft  verzeerden  hadden  een  Oog  of  een  Wang  laten 
hangen,  op  het  fcherp  van  een  Franfche-kling.  Gaarn 
had  hy  die  Reisbroeders  ontdoken ,  maar  tot  zulks  was 
geen  kans ,  te  meer  dewyl  dat  gefpuis  hem  aanflonds 
omcingelde ,  flaande  hy  in  het  midden  te  pryken  gelyk 
als  een  Haagfche  Meiboom,  juift  niet  zo  groen,  maar 
wel  zo  onbeweeglyk.  Den  Bevelhebber  van  dat  Ara- 
biefch  Rot,  vroeg  den  min  ofte  meer  ontzette  Konfle- 
naar,  wat  hy  voor  een  Kaerel  was,  en  werwaardshy 
dacht  te  gaan  ?  Den  gevraagde  bediende  zich  van  het 
voorrecht  zyns  Linnenkeels,  en  zy  een  Voerman  te  zyn, 
wiens  Kar  en  Paard  hem  door  de  Franfchen  was  ont- 

rooft, en  dat  hy  ging  na  Frankfoort,  om  zich  aldaar 
te  verhuuren  voor  knegt  by  iemant  van  zyn  beroep. 
„  Ha!  das  ift  fchade,  fprak  den  Huflaar,  Aber,  dou 

3,  miefl:  gedoult  haben  in  Deibels  naam  ". 
Na  dat  trooftelyk  befcheid  vervolgde  die  Karavane  de 

reis,  gaande  in  de  voorhoede  een  Muzikant ,  die  een 
Speeltuig  deet  grommen,  getytelt  een  Poolfchen  Bok , 
zynde  een  foort  van  een  Zakpyp ,  en  zo  aangenaam  aan 
het  gehoor ,  als  een  Braiiliehout  raspende  Zaag.  Kort 
daar  na  detacheerden  de  HuiTaaren  het  grootfle  gedeelte 
der  Wyven  vooraf,  na  alvorens  die  Hellevegen  te  heb- 

ben beduid  in  welk  Dorp  zy  zouden  overnachten. 
Onze  Konftfchilder  had  ontrent  anderhalve  Duitfche. 

Myl  gemarcheert  met  dien  verminkten  Troep,  toen  zyn 
Vierde  deel.  K  k  k  Reis- 
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Reisgenoten  halte  hielden  voor  een  houte  Mirakelkapel,' 
ftaande  aan  de  rechterhand  van  den  ryweg,  naby  een 
in  de  laagte  gelegen  Gehucht.  In  die  Kapel  hingen 
wasfche  Offerhanden  van  Armen ,  Beenen,  Óogen,&c. 
benevens  een  zilvere  Vrouwenborft ,  zo  dun  als  een 
Schiedams- lovertje,  en  waardig  een  Bats, op  het  hoogfte 
gefchat.  Fluks  floegen  Zy  een  kring,  hielden  Krygs- 
raad,  waar  op  een  van  die  Guyten  een  Hevige  gard  nam, 
waar  langs  hy  dat  Heiligdom  poogde  na  zich  te  haaien, 
dwars  door  de  traalien  van  dat  GebedegelHclit.  Die 
krygslift  beviel  maar  matiglyk  aan  Campo^  weshalve  hy 
zich  vervoegde  aan  den  Opperfte ,  dien  hy  bad  en  fmeek- 

te  van  zulks  te  willen  beletten.  Hy  voegde  'er  by ,  dat 
eenbedryfvan  dien  aardt,  was  een  Kerkfchendery ,  en 
indien  'er  de  Boeren  daar  omftreeks  de  lucht  van  kre- 

gen ,  zy  eerft  het  pynlyk  onderzoek  van  Stokken ,  Gaf- 
fels en  Dorfchvleugels  zouden  ondergaan,  en  vervolgens 

werden  Gerabraakt,  op  zyn  beft  Gehangen.  Zo  euvel 
geviel  dien  ongevraagden  raad  aan  den  Bevelhebber,  dat 
hy  fluks  uitgilde,  „halt  mir  den  Voerman  ein  Vlegel 
„  van  's  leib  ".  Op  het  horen  van  dat  Vervloekt  Be- 

vel, fprong  den  Schilder  ruim  zes  voet  achterwaards,' nam  zyn  muts  af,  en  zwoer  plegtiglyk,  van  nooit  in 
het  toekomende  de  Heeren  te  zullen  vergrimmen  door 
ontydige  Adviezen.  Het  zilver  Boezemflukje  wiert 
daar  op  van  den  fpyker  getik,  belonkt  en  gefchat,  waar 
»a  dat  gefpuis  voortrok  na  de  beftemde  nachtruft. 

Tegens  den  avondftond  kwamen  zy  aan  het  beftemt 
Dorp,  en  traden  in  een  Armoedige  kroeg,  alwaar  de 
afgevaardigde  Wyven  reeds  waaren  aangekomen.  Die 
Kanailles  hadden  een  voorraad  befchaart  van  ftukken  van 
Hespen  ,  Metworften  ,  Zuurkool ,  Eyeren ,  Brood  en 
zo  voorts,  minderdeels  den  Boer  afgebeedelt,doch  meer- 

der- 
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Herdeels  ontftolen.  De  Heeren  HufTaaren  vonden  het 
Avondmaal  kanc  en  klaar  op  hun  aanlanding  ,  gingen 
fcitten  aan  een  langwerpigen  duch ,  en  aanvingen  20 

vreeslyk  te  malen  met  hun  kiezen ,  dat  'er  geen  oog  op 
was  te  houden.  Onder wyl  ftont  onze  Pelgrom  te  leu- 

nen op  zyn  Palfterilok,  in  een  uitgehongerde  geftalte 
aan  het  laager  end  van  die  tafel.  Hy  durfde  geen  fpys 

noch  drank  vorderen  van  den  "Waard,  beducht  dat  die 
Galgvogels ,  ziende  dat  hy  geld  had  ,  het  dieploot  hun- 

ner gehaakte  klaauwen  mogten  laten  zinken  tot  op  den 
bodem  van  zyn  broekzakken.  Ten  laatfte  kreeg  den  Op- 
perfte  hem  in  't  vizier,  en  duuwde  hem  een  ftuk  been 
in  de  hand,  zo  ontvleefcht  als  het  Ezels  Kinnebakken 
van  Sampfon,  en  beet  hem  toe,  „da  Voerman,  vreft 
,j  dou  das ,  that  dich  de  fmacht  fla  ".  Het  Avondmaal 
fcynde  ingefchokt  ,  vielen  zy  aan  het  inzwelgen  van 
Oud  Bier  en  Wagcholder ,  en  toen  trat  den  Schilder 
eens  na  buiten. 

Hy  had  maar  eenige  ogenblikken  flaan  te  kyken  voor 
de  deur  van  die  Kaflelenye,  toen  hy  een  Rytuig  zag 
naderen,  waar  op  een  Heer  zat,  gevolgt  by  een  twee- 

de Kavalier  te  Paard,  die  een  Snaphaan  om  den  hals 
had  hangen  aan  een  leere  riem.  Dat  paar  Reizigers  nam 
haar  intrek  in  een  nabuurig  Hoekhuis  ,  een  tamelyke 
Herberg  voor  het  Wefterwalt.  Hy  volgde,  en  naderde 
de  Berlyn,  en  vroeg  aan  dien  Heer  die  by  zyn  knegt 
wiert  afgetilt,  want  hy  was  gequetft ,  of  de  Heeren  ook 
reisden  na  Frankfoort?  Hetbefcheid  was,  „fcheer  dich 

„  am  galge ,  dou  Bettelhound  "!  Daar  op  vervoegde 
hy  zig  met  dezelve  vraag  aan  den  tweeden  Kavalier,  en 
wiert  omtrent  met  het  eigen  befcheid  afgezet.  Den 
Schilder  trat  toen  in  dat  huis,  eifchte  een  ftuiver  aan 
brood,  benevens  een  glas  bier,  ea  betaalde  voorshands. 

Kkk  2  Toen 
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Toen  herhaalde  hy  dat  eigen  vraagpunt  aan  den  Waard, 
en  bekwam  tot  antwoort,  veelligt  ja,  veelligt  neen;  en 
met  die  voldoende  oplofling  keerde  hy  te  rug  na  het 
Huflaars  Logement. 

Maar  hy  bevont  op  zyn  wederkomft:  dat  de  bakens 
deerlyk  waaren  verftoken  by  zyn  afwezendheit  uit  het 
gafteerent  vertrek.  De  Heeren  Huflaaren  hadden  te 
diep  gekeken  in  het  Oud  Bruin  en  in  de  Wagcholder 
vocht ,  zynde  de  vorige  eenftemmigheit  met  het  vrou- 
wentimmert  veraardt  in  raazerny.  Zy  vermaanden  de 
Wy  ven  20  gevoeliglyk ,  dat  de  mutfen  ftoven  tegens  de 
wanden ,  de  maanen  langs  de  fchouders  flingerden ,  en 
de  kaken  uitdeiden  als  welryzende  Mennonniften  Pof- 

fertjes. De  Kinders  huilden,  gilden  en  baarden  als  jon- 
ge Weerwolven ;  de  'Huflaaren  vloekten  en  banden  als 

20  veele  vertwyfelde  zielen  ;  en  den  Huiswaard  3  het 

Wyf  en  Meid  ,  brulden  en  loeiden ,  dat  'er  geene  Herft- 
donders  by  waaren  te  vergelyken. 

Ik  Hel  het  aan  de  overweging  des  befcheiden  Lezers, 
hoe  onzen  Konilfchilder  moed  te  moe  zyn ,  gedoemt  tot 
de  by  woning  van  dat  Satanas  Uitfchot  der  Hel ,  en  dat 
Uitvaagfel  van  Sint  Patriks  Vagevuur. 

By  tyds  in  de  Morgenftond  verrees  Jakob  Campo 
Weyerman  in  ftilte ,  onderwyl  dat  de  verlamde  Huflaaren 
noch  leiden  te  fnorken  als  zoveel  everzwynen,  en  vertrok 
zich  na  de  Herberg  het  Hoekhuis.  Hy  befloot  te  verreizen 
met  die  Heeren  ,  en  dacht  by  mannen  van  opvoeding 
hoflyker  onthaalt  te  zullen  werden,  als  wanneer  zy  hem 
hadden  hooren  fpreeken,  dan  by  die  Boerenftroopers ; 
maar  het  tegendeel  viel  hem  te  beurt.  Den  Hoekhuis- 
Kaftelyn ,  een  van  de  valfchte  Schelmen  des  aardbo- 

dems ,  had  die  Officieren  vergiftigt  langs  het  gehoor. 
Hy  zwoer  op  zyn  deel  des  Hemels ,  (  dat  is  hy  zwoer  by 

niets 
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niets  dat  hem  aanging )  hoe  een  beruchte  Bofchklopper 
vermomt  in  een  linnen  keel,  hem  had  gevraagt,  of  die 
Heeren  Officieren  ook  trokken  na  Frankfoort  aan  de 
Main.  Gevolglyk,  dat  zy  moeften  flaat  maken,  van 
te  zullen  werden  aangeranft  in  het  Bofch ,  en  dat  hy 
dien  langen  Vlegel  keurde  voor  den  Spion  van  dien 
Troep,  de  voorbarige  Duitfchers  rukten  daar  op  de  Pis- 
tooien  uit  hunne  holflerkappen  ,  welke  wierden  afge- 
haalt,  en  op  nieuws  geladen  met  verfch  Buskruit.  Het 
Vuurroer  wiert  bezwangert  met  dubbelt  loot?  en  de  Sa- 

bels op  een  wetfteen  gefcherpt.  De  Heeren  Officieren 
namen  een  driedubbelde  dolis  Wagcholder  in,  op  het 
goed  gevolg  van  den  aanflaanden  flryd  tegens  de  inge- 

beelde Struikrovers.  Den  knegt  die  de  Berlyn  mende , 
floeg  een  kelk  van  den  eerften  rang  door,  genoegzaam 
met  droge  lippen.  En  den  Konftenaar ,  die  altoos  een 
naauwkeurig  waarnemer  is  ge  weeft  van  ftichtelyke  voor- 

beelden, verlmolt  een  paar  Batfen  in  dat  eigen  drink- 
baar vocht ;  en  toen  was  't  flaa  voort  als  't  behoort. 

Nu  dacht  den  achter  de  Berlyn  gaande  Schilder  den 
hoek  te  hebben  bezeilt,  toen  den  Officier  die  te  Paard 
zat  hem  beval  met  een  ftraffe  ftem ,  van  voor  dat  Ry tuig 
te  gaan  ter  lengte  van  een  dozyn  fchreden ,  met  toezeg- 

ging, van  hem  door  den  kop  te  zullen  fchieten,  indien 
hy  maar  eenigzins  zylings  week.  Overheert  moet  ge- 

hoorzamen of  noch  zo  onwilliglyk.  Hy  ftapte  dan  voor 
dat  Rytuig,  doch  na  een  halve  myl  dien  moeielyken  weg 
te  hebben  bewandelt,  welke  half  bevrozen  en  half  was 
ontdooit ,  hield  hy  halte.  Den  Kavalier  met  het  Snap- 
haan  om  den  nek ,  vroeg  hem  met  de  fpraakbuis  eens 
rollenden  Donderkloots,  na  de  reden  van  zyn  ftilftaan.. 
„  Dreigt  niet ,  maar  fchiet  my  door  den  kop ;  weerfprak 
n  denonverfchrokkenKonftfchilder;  alzo  ik  niet  langer 

Kkk  %  n  w» 
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„  een  weg  wil  noch  kan  begaan,  die  zelfs  onbruikbaar 
55  is  voor  een  gefpan  Paarden.  Gints  is  een  Voet  weg, 
„  vervolgde  hy ,  laat  ik  die  betreden  ?  En  is  't ,  dat  ik 
„  my  poog  t'zoek  te  maken,  blaaft  'er  dan  op  los,  ik 
„  ben  een  Kogel  getrooft  " !  Den  Officier  bewilligde  in 
dat  billyk  verzoek ,  waar  op  den  Schilder  op  die  Voet- 

weg flapte,  en  toen  waren  alle  wonden  geheelt. 
Omtrent  twee  Duitfche  Mylen  had  Campo  gegaan  over 

dat  Voetpad ,  toen  hy  kwam  by  een  kleine  Bron ,  op 
wiens  bodem  hy  een  Waterhagedis  zag  leggen,  waar  op 
hy  een  poos  ftont  te  kyken.  Den  Gefnaphaande  Offi- 

cier reed  hem  op  zy,  en  vroeg,  waar  hy  na  ftont  te 
zien?  „  Myn  Heer,  fprak  hy  voorbedachtelyk ,  ik  kyk 
3,  na  een  Diertje,  wiens  Naam  ik  u  beter  kan  zeggen  in 
„  hetGriekfch,  Latyn,  Franfch,  Engelfch,  Neerduitfch , 
„  Spaanfch  en  Italiaanfch,  als  in  het  Hoogduitfch  !  Wa«t 
„  hondert  duizent  Sak   !  Verftaaje  alle  die  Taaien , 

„  vroeg  den  Officier?  Hy  antwoorde  van  ja"!  en  zei 
verders,  dat  de  Heeren  Officieren  hem  qualyk  hadden 
behandelt,  zynde  hy  een  fatzoenlyk  Man,  die  by  een 
Franfche  party  was  berooft  en  naakt  uitgefchud  gewor- 

den tusfchen  Dusfeldorp  en  Keulen.  Den  Keizerlyke 
Vaandrig  reed  daar  op  na  Berlyn,  en  zei  tegens  den  ge- 
quetften  Luitenant ,  dat  den  Schelmfchen  Hoekhuiswaard 
hen  had  misleid ,  zynde  den  gewaande  Spion  der  Struik- 
roovers  een  Geleerd  en  Taalkundig  Perfoon.  Den  Luite- 

nant aanbood  zyn  Rytuig  aan  den  vermoeiden  Konfte- 
naar,  die  zulks  beleefdelyk  aannam ,  welke  Officier  hem 
de  verdichte  Leugens  des  Waards  verhaalde  onder  het 
Ryden. 

Tegens  den  Middag  hielden  zy  halte  om  te  fpyzen , 
en  de  Paarden  te  voederen ,  ook  nodigden  zy  hem  heufch- 
lyk  op  het  Noenmaal ,  niet  tegenftaande  hy  zulks  meer- 

maals 
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maals  ontzei  met  betuigingen.  In  't  kort,  zy  onthaal- 
den onzen  Konftenaar  vriendelyk  en  edelmoediglyk  ge- 

duurende  de  gantfche  Reis,  zynde  zy  beiden  Kavaliers 
by  geboorte  en  Heeren  van  middelen. 

Daagfch  daar  aan  bleven  zy  vernachten  op  een  plaats 
de  Glasblazeryen  genaamt ,  en  dronken  aldaar  als  Maas- 
karpers ,   inzonderheit  den  Vaandrig  en  den  vrolyken 
Schilder,  welke  laatfle  nu  al  zyn  leed  fcheen  te  hebben 
vergeeten.    Den  Heer  Waard  kwam  voor  derde  in  het 
fpel ,  een  van  de  luchthartigfte  en  fnapachtigfte  knapen 
van  zyn  tyd.     Onder  meer  andere  vertellingen  verhaal- 

de hy  een  zeldzaam  geval ,  gebeurt  ten  zynen  Huize , 
het  welk  ik  waardig  fchat  den  Lezer  mede  te  deelen. 

„  Ontrent  twee  jaren  geleden ,  zei  hy,  kwamen  'er 
drie  Poolen  aan  myn  Huis ,  welke  herom  zwierven 
met  een  dansfende  Beer.    Ik  nam  die  quanten  wel  in 
myn  -gemeene  Kamer  ,   maar  ik  protegeerde   tegens 
den  ruigen  dansmeefter,  want  niet  tegenftaande  dat 
zy  hem  verhieven  als  den  befchaafllen  en  welleevend- 
ften  Beer  van  zyn  Eeuw,  echter  ik  verbleef  by  myn 
voorig  befluit.     Om  nu  de  Poolfche  Edelluiden  niet 
geheelyk  voor  het  hoofd  te  ftooten ,  aanbood  ik  myn 
Stal  tot  deszelfs  Logement ,   welke   aanbieding  ten 
laatfte  wierd  aanvaart.    Wy  bragten  den  Beer  na  zyn 
nachtruft,  en  gaven  hem  het  flroobed  van  een  gemeft 
Kalf,  dat  in  Stal  ley,  en  des  anderendaagfchs  ftont 
gekeelt  te  werden.    Het  Kalf  in  tegendeel  kreeg  de 
Kachgelkamer  tot  zyn  Slaapftee,  welke  verplaatzing 
de  waarheid  bekrachtigde  van  het  bekend  fpreekwoord, 
uit  liefde  zoende  den  Boer  het  Kalf! 
„  Den  oudfte  Pool ,  die  dien  Beer  liefde  gelyk  een 
Vader  zyn  Kind,  verrees  by  tyds  om  het  Dier  te  ver- 

zorgen van  Ochtend-koft.    Maar  hoQ  verbaafl  ftont 
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„  die  gryze  Voogd  te  kyken ,  ziende  zyn  viervoetig 
„  weeskind  by  een  dood  Lichaam  verzelt.  Den  Man 
„  ftak  een  Wapenkreet  op  als  een  Stormklok.  Wy  vlo- 

„  gen  na  't  Stal  op  dat  gefchreeuw,  en  zagen  met  de 
„  grootfte  verbaaftheid  des  Weerelds  dat  den  Beer  een 
„  Manflag  had  begaan,  en  zich  ontnuchterde  op  dien 
3,  roof.  Den  Doode  wierd  het  Dier  ontweldigt ,  en 
„  voor  een  naafte  Buurman  gekeurt.  Die  quant  was 
„  door  den  Stal  gebroken  om  het  gemeft  Kalf  te  fteelen, 
33  doch  ontmoete  een  feilen  Beer ,  in  ftee  van  een  weer- 
3,  loos  Dier.  Indien  Bruin  den  Beer  waare  begaaft  ge- 
3,  weeft  met  de  gift  der  fpraak ,  gelyk  als  oudtyds  de 
33  Dieren  in  de  kronyk  van  Reintje  den  Vos,  had  hy 
„  ons  zekerlyk  verhaalt,  hoe  hy  dien  Kalver-roover 
3,  omarmde,  troetelde  en  doudeinde,  voor  hy  de  moord 
„  ftak  tusfchen  de  parsplanken  van  zyn  klemmende  bou- 
33  ten.  By  gebrek  van  een  bericht  van  die  natuur ,  be- 
33  ilooten  wy  echter  eenpariglyk ,  dat  den  Dief  op  die 
3,  ruige  omarming  zich  zal  hebben  verbeelt ,  en  niet 

„  zonder  reden ,  dat  den  Duivel  hem'  liefkoosde  tus- 
33  fchen  zyn  klaauwen  ,  gewoon  zyn  belyders  te  betaa- 
33  len  met  dat  zoort  van  noodmunt ". 

Op  diergelyke  Vertellingen  onthaalde  die  Wefterwalds- 
Herbergier  zyn  Gaften  tot  diep  in  den  Nacht ,  zonder 
nochtans  het  infchenken  en  uitdrinken  van  Heilbronfche- 
roemers  te  vergeeten ,  achtervolgens  eere  en  pligt. 

Ik  denk  my  te  fpoeden  tot  het  einde ,  zegt  den  Schry- 
ver  van  deze  Bladen ,  gedachtig  aan  het  bekend  Spreek- 

woord ,  de  middelmaat  houd  ftaat.  Weet  dan  Lezer, 
dat  de  Officieren  en  onze  Konftfchilder  Frankfort  wa- 

ren genadert  tot  op  een  halve  Dagreis,  toen  een  on- 
guur Weer, met  Hagel  en  Sneeuw  vermengt,  hen  nood- 

zaakte te  trekken  in  een  Herberg  van  den  eerften  rang. 

Den 
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Den  'Hochheimer  Wyn  wierd  zo  lekker  gekeurt  in  dat 
Waardshuis,  daxX2ampo  befloot  alle  Zyn  geleedene  mor- 

gen en  ongemakken  op  eenmaal  af  te  ipoelen  in  dat  ver- 
quikkent  vocht.  Hy  liet  dan  zyn  Reisbroeders  hun 
Nachtruft  betrekken ,  en  bleef  overzitten  met  den  Kas- 

telein ,  een  knaap  die  nooit  geen  weerzin  had  betuigt 
tegens  zyn  eigen  Wyn  by  Menfchen  gedenken.  Den 
uitflag  van  die  klucht  draaide  hier  op  uit ,  dat  den  Konft- 
fchilder  noch  eerder  het  einde  zag  van  zyn  Beurs,  als 
van  zyn  kift,  zynde  zyn  kapitaal  vernedert  tot  op  vier 
overgeblevene  Batfen. 

'sKonflfchilders  befcheidenheit  flaagde  op  de  matig- 
heid van  veele  Menfchen.  Geen  klein  getal  van  mati- 

ge Luiden  zou  gaarn  meer  willen  eeten ,  indien  het  niet 
wierd  afgefchrikt  door  de  linkfche  gevolgen  van  een 
Maag  overladen  met  lpys  en  drank.  Hy  zou  zekerlyk 
dat  viergefpan  Batfen  ook  hebben  opgefnapt  in  dien 
fmakelyken  Wyn ,  indien  een  klein  overblyfzel  van  zui- 

nigheid hem  niet  had  gewaarfchouwt ,  van  voor  het 
minfl  een  gering  appeltje  over  te  houden  tegens  den  na- 
dorft. 

Op  den  Middag  trokken  zy  in  Frankfort  ,  zynde  by 
ongeluk  een  Bededag ,  en  alle  de  Huizen  geflooten.  De 
Officieren  vervorderden  hun  Reis  over  de  Saxenhauzer- 
brug,  den  Luitenant  na  Weenen,  en  den  Vaandrig  na 
Praag  in  Boheemen.  Na  die  Heeren  hartiglyk  te  heb- 

ben bedankt  voor  alle  genootene  beleefdheden ,  ging  hy 
een  Wynhuis  opzoeken  ,  doch  met  minder  fpoed  als 
dorft.  Hy  fchelde  en  klopte  aan  onderfcheide  Herber- 

gen en  Wynhuizen.  De  deuren  wierden  wel  ontlloo- 
ten,  maar  zo  dra  had  hy  om  geen  glas  wyn  gevraagt, 
of  bons  ging  de  deur  tap  toe,  gedankt  zy  zyn  linnen 
keel  en  overigen  opfchik,  overeenkomftig  in  alle  deelen 
Vierde  deel.  Lil  niet 
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met  de  livery  van  den  Windmolen.  Geen  Menfch  als- 
hy  alleen  vermag  een  befchryving  op  te  flellen  van  zyn 
innige  gebeden  onder  dat  draven  op  ende  neer,  ftaande 
zyn  gedult  nergens  voor  zyn  hoofd-deugd  berucht.  Ein- 
delyk  en  ten  laatfte  begluurde  hem  de  Fortuin  met  een 
medelydent  oog.  Zy  geleide  hem  aan  en  in  een  groote 
Herberg  naby  de  Main  ,  en  aldaar  verorberde  hy  zyn 
vier  Batfen  in  een  byfter  groote  kan  rynfche  wyn;  na 
welke  verrichting  hy  een  Pyp  Tabak  ging  zitten  rooken 
in  de  grootfte  geruftheid  des  Werelds. 

Den  Heer  Waard  trad  in  het  kachgel- vertrek ,"  waar- 
fchynlyk  na  zyn  aandacht  te  hebben  verricht  in  de  kerk,' 
en  beftreek  den  Konftenaar  met  zyn  nieuwsgierige  blik- 
ken»  Voorts  fprak  hy  zachtjes  met  den  knegt  $  die  zyn 
fchouders  ophaalde,  waar  uit  Campo  Weyerman  befloot, 
dat  hy  ftilzwygens  daar  langs  antwoorde  van  hem  niet 
te  kennen.  Te  mets  naderde  den  Kaftelein,  en  ging 
ten  laatfte  nevens  hem  zitten ,  zonder  een  enkeld  woord 
te  fpreken  by  wyze  van  een  ftomme  beevaart.  Maar  on- 

verhoeds riep  hy  op  een  bot,  ,„  die  kleedy  is  nooit  voor 

3,  u  gemaakt"  !  Voorts  vroeg  hy,  wie  hy  was? 

En  op  dat  vraagpunt  wier  d  het  Treur  verhaal  ontgonnen  3 
Ook  tot  het  einde,  na  de  waarheid  afgefponnen. 

Den  Kaftelein  fcheen  heel  vergenoegt,  zo  wegens  dat 
verhaal  in  zich  zelf,  als  over  de  omfchryving  waar  mee 
die  luchthartige  Hiftorie-fchryver  het  verzelde ,  dat  hy 
hem  zyn  Huis  en  Tafel  aanbood ,  met  deze  by  voeging,' 
( ter  eere  van  's Konftfchilders  bakermat,)  „  dat  hy  noch 
„  nooit  by  een  Nederlander  het  minfte  Bankrot  had  ge- 
33  leeden  *  Op  dat  kompliment  deet  den  Schilder  een 
tweede  kan  rynfche  wyn  binnen  ftaan  ,  benevens  een 

paar 
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paar  roemers,  en  ging  met  dien  braven  Frankforter  Hos- 
pes vertrouwelyk  zitten  pooien. 

Hy  Hiep  dien  Nacht  20  geruft,  als  of  Zyn  Hoofdpeu^ 
luw  waare  gevult  geweefl  met  ftofgoud ,  in  ftee  van  ve-  ' 
ders,  welke  ruft  hy  gedeeltelyk  zyn  goed  gewisfe ,  als 
mee  den  heerlyken  wyn  ,  had  te  danken.  Des  anderen- 
daagfch  fchreef  hy  om  een  Wisfel  te  mogen  erlangen ,  te 
betalen  op  zicht ,  alzo  zyn  tegenwoordige  omftandig- 
heden  geen  uitftel  konden  veelen.  In  die  verwachting 
teerde  hy  op  koften  van  ongelyk  ,  en  liet  fioolen  zor- 

gen. Ook  gewiert  hem  die  hoognodige  Som  op  zyn 
tyd  >  waar  uit  hy  zich  kleede  en  reede  als  een  Kavalier 
du  bel  air ;  den  eerlyken  Kaftelein  voldeet ,  doek  en  verf 
bekoftigde,  en  toen  zich  vlytiglyk  zette  tot  Schilderen. 

Hy  flodderde  eenige  Bloem-  Fruit-  en  Vogel-ftukken , 
van  zyn  losfe  trant,  voorzeker  Konft  verkoper  genaamt 
Roos,  die  met  een  Konftkraam  zat  op  de  Frankfortfche- 
Mis,  en  alle  die  Schilderyen  verkogt  na  genoegen. 
Noch  had  hy  een  kabinetftukje  gemaakt,  waar  in  hy  een 
takje  van  geele  Nieskruid-bloemen  tusfchen  invoegde ,  de 
eerftelingen  van  de  Lentemaand,  en  dat  ftukje  aanbood 
aan  den  toenmaals  regeerende  Graaf  van  Hanau,  welke 
Ryksgraaf  zich  bevond  op  de  Mis.  Die  Heer  wees  op 
dat  takje  met  Nieskruid  -  bloemen ,  en  vroeg  aan  den 
Schilder  hoe  die  waren  genaamd.  Jakob  Campo^  toen- 

maals maar  matiglyk  bedreven  in  de  Hoogduitfche  *  taal , 
wift  dien  naam  niet  te  bedenken,  waar  op  den  Graaf 
hem  toefchoot  vraagsgewyze ,  of  hy  geen  andere  Taal 
fprak?  „  Ja  Uw  Doorlucht,  was  zyn  befcheid,  noch  zes 
5,  of  zeven  !  Dat  antwoord  beviel  den  Graaf  zo  wel, 

iiat  hy  het  ftukje  kogt,  en  hem  een  weergaa  aanbeftee- 
•de ;  maar  dat  is  in  de  loop  gebleven. 

Tot  YLezers  verluftiging  zal  ik  hem  een  voorftel  me- 
-  LI  1 2  dedeelen, 
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dedeelen ,  aan  onzen  Konftfchilder  gedaan  by  een  Hoogi 
duitich  Geneesheer  onder  den  blooten  Hemel,  by  de  on^ 
edele  gemeente  getyteit,  Quakzalvers  ofte  Markt -dok- 
tooren. 

Den  Heer  Bufch  was  den  Prins  van  alle  de  Quakzalvers. 
ep  de  Frankfortfche  Mis.  Hy  had  het  grootfte  Theater, 
den  fchoonfte  opfchik ,  de  beftgeklede  dienaars ,  bene- 

vens een  rykelyke  koets ,  befpannen  met  zes  paarden. 
Mevrouw  zyn  Gemalin  zat  te  pryken  onder  haar  vrou-* 
welyke  bedienden ,  gelyk  als  de  zilvere  Maan  bralt  on- 

der de  geftarntens,  en  zy  hield  haar  fatfoen  als  een  be- 
gonftigde  Sukanin  in  het  Serail  van  den  Grooten  Heer  j 
met  een  woord  ,  de  fchulp  verftrekte  tot  eere  van  den 
Vifch, 

Een  fchoone  jonge  Juffrouw  genaamt  Henriette ,  en 
getitelt  Nicht  van  den  Heer  Operateur,  was  den  Amber 
die  het  fchielyk  vuurvattent  liefdeftroo  des  Schilders  na 
zich  haalde  door  haar  bekoorlykheden.  Hy  wachte  haar 
op  als  zy  uit  de  Koets  trat  om  het  tonneel  te  beklim* 
men ,  en  in  het  nederdalen  geleide  hy  haar  in  dat  praal- 

tuig  om  t'  huiswaards  te  keeren.  Ingevolge  van  tyd  ber 
zogt  hy  die  fchoone  in  haar  logement ,  betuigde  haar  al- 

le achting  en  liefde ,.  en  wiert  ten  laatfle  ontfangen  en 
aangehoort  met  wederzydfche  betuigingen. 

Op  zekere  namiddag  fchelde  hy  aan  het  logement  van 
dien  ontzachlyken  Operateur,  dre  hem  de  deur  opende 
in  perfoon ,  vriendelyk  verwelkomde  en  beleefdelyk  no- 

de ,  om  met  zyn  Genade  een  roemer  rynfche  wyn  te  wil- 
len neemen  in  een  wel  gemeubeleert  vertrek.  Den  ver- 

liefde Konftfchilder  liet  zich  die  welkomft  gevallen,  en 
bedankte  deswegens  den  Heer  Bufch  in  heufche  termen. 
Na  dat  de  klos  der  overhandfche  komplimenten  was  afge- 
rolt  j  aanbood  den  rollende  Geneesheer  den  Schilden  een 

leuning- 
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leuningftoel ,  luide  toeneen  zilvere  tafehchel,  en  beval 
een  paar  nefFen  puiks  puik  rynfche  wyn  binnen,  te  bren- 

gen. Den  Heer  Bufch  verwelkomden  den  opgetoogen  yakob 
Campo  op  nieuws  met  een  paar  bruiflchende  roemers ; 
ftelde  vervolgens  deszelfs  gezondheid  in;  waar  na  zya 
byzonder  welzyn  wiert  gedronken  ;  waar  na  zy  een 
pyp  tabak  opftaaken , .  en  vnendelyk  aanvingen  te  zamen 
te  praaten. 

Dat  paar  flefien  duurde  ontrent  zo  lang  tufTchen  den 
Traktant  en  den  Genooden  ,  gelyk  als  een  gebraaden 
Spiering  zou  duuren ,  tufTchen  een  gefpan  fnoepzieke  Ka- 

ters; weshalve  den  Heer  Bufch  dezelve  klok  trok  tot  het 
aanvoeren  van  nieuwe  Hulptroepen.  Hy  vroeg  aan  den 
Knegt  die  twee  verfehe  Zinknooten  binnen  brogt  ,  of 
alles  klaar  was  gelaarft  en  gefpoort?  Den  Knaap  ant- 
woorde  ja;  en  hy  beval  dat  het  ylings  zou  verfchynen. 

Een  ronde  tafel  verfcheen  op  het  moment,  gevi&ua- 
lieert  met  keurlyke  Ipyzen  en  verfnaperingen ,  bezorgt 
by  drie  Lakeyen.  Het  midden  van  den  difch  bralde  met 
den  aanzienlyken  kop  van  een  wild  Zwyn,  aan  weers- 

kanten verfterkt  door  een  koude  venefoen  paltey  ,  en 
een  warm  ragout..  Dat  drietal  hoofdfchotels  was  omrin- 
gelt  met  onderfcheide  kleine  fchotels ,  belegt  met  Oflen- 
tongen  ,  Kavejaar ,  Bouloneefche  Saufyzen  ,  Olyven, 
Makarons,  Kraak-amandelen,  Spritfen,  &c.  &c. 

Onze  Konftfchilder  fchiep  genoegen  in  die>  vertoo- 
ning, want  alhoewel  hy  geen  belyder  was  van  Epicuur, 

echter  zag  hy  liever  dat  zyn  tafelbort  wiert  verzorgt 
vaneen  koud  Patrys  ,  als  met  een  fuikere  Boekweite 
Koek.  Niet  min  aangenaam  was  een  tweede  intree, 
beftaande  in  Mevrouw  Bufch,  verzelt  by  haar  Nicht  de 
fchoone  Henriette  3  beiden  triomfantelyk  ©pgetooit^  op* 

LH  3  d&j 
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de  wyze  van  de  Latynfche  Koningin  en  haar  Dochter  La- 
vinia  in  Rotgans.  Die  Dames  wierden  eerbiedi^lyk  in- 
genaak ,  en  ceremonieelyk  geplaatft  aan  dien  difch;  waar 
na  den  gefluweelde  Geneesheer  een  kort  gebed  fprak,  en 
vervolgens  aanving  het  gezelfchap  fmaakelyk  te  eecen  en 
te  drinken. 

De  grootfte  graagte  zynde  gefuft ,  onder  het  peuzelen 

•van  het  nagerecht  kwam  'er  een  gelid  van  fefTen  in  de 
eetzaal  aanftuiven,  beftaande  uit  fes  Lakeyen  des -Opera- 

teurs, gedoft  in  blaamve  kleeders  met  fcharlaken  opllaa- 
gen,  rykelyk  belegt  met  zilvere  galonnen  ,  gezament- 
lyk  wakkere  Muziekanten.  Die  quanten  vervrolykte  het 

gehoor  op  een  verruk  kent  Concert,  alle  welke  wellus- 
ten den  Konftfchilder  zo  uittermaate  kittelden,  dat  hy 

moeite  had  om  zyne  driften  te  konnen  bekorten. 
Op  het  klokflag  van  tien  uuren  vertrokken  de  Dames, 

welk  voorbeelt  den  Schilder  dacht  na  te  volgen ,  toen 
hy  wiert  geltuyt  by  den  Traktant.  „  Aloorens,  Heer 
„  van  Campo,  heb  u  iets  voordeeligs  voor  te  draagen, 
„  (fprak  den  Operateur)  en  dan  zullen  wy  fcheiden  als 

„  lieve  vrienden'1.  Op  zyn  wenk  w ierden  'er  een  paar 
pints  bokaalen  ingefchonken,  en  op  het  aanftaande  goed 
gevolg  uitgedronken ,  waar  na  den  Lakey  uit  het  ver- 

trek trat ,  en  den  Heer  Bufch  den  Konftenaar  aanfprak 
met  deeze  woorden. 

„  Heer  van  Campo ,  befchouwt  my  niet  als  een  Quak- 
3,  zalver ,  een  Rookverkooper  of  een  Lodderhans ,  al- 
3,  hoewel  ik  een  Heel-  en  Geneeskundig  tooneel  heb  op- 
„  gerecht  in  de  Frankfoortlche  Mis.  Ik  ,  myn  Hans 
3,  Worft,  den  Onderkortefaan,  myn  zes  geliveryde  La- 
.s?  keyen,  vier  kaerels  in  Borger  kleedy,  benevens  een 
3,  party  Dienftmeiden  ,  zyn  onvermoogende  zo  veele 
P3  Balfems,  Elixirs,  WegwaaiTeraende  Zouten ,  Zalven 

5? 

en 
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„  en  Pleifters  te  vervaardigen  ,  als  'er  by  my  werden 
„  verzonden  na  alle  de  Hoven  des  waerelds. 

,,  Neen 3  myn  Heer,  ter  liefde  van  het  Gemeen,  tot 

',,  behoudenis,  tot  herftelling  van  de  gezondheid  myner 
,,  tydgenooten  ,  en  om  Herkules  gewyze  de  fchrikge- 
„  drochten  aller  quaalen  uit  te  roeijen,  prykt  den  verhe- 
„  ven  kruyn  van  myn  tooneel  in  de  Frank foortfche  Mis. 
„Ik  zeg  dé  gezondheid!  die  zegening  der  ryken!  die 
„  rykdommen  der  armen!  wie  toch  kan  u  te  dier  koo* 
„  pen,  vooral  by  den  Heer  Bufch. 

„  Ik  ben  geen  Signoor  Serpini,  geen  Don  Baltliafar 
,,  de  Gamba  ,  noch  geen  Monüeur  Montmeillan  ,  een 
,.  drietal  gelouterde  giftmengers,  waar  van  den  minfte 
„  een  paar  dozyn  Inboorlingen  en  ontrent  zo  veele 
„  Vreemdelingen,  weekelyks  flacht  ,  zonder  eens  zui- 
„  nig  te  kyken.  Guyten  die  hun  beroep  ontgonnen  met 
„  een  paar  pond  Veneefche  Terpentyn,  een  hand  vol 
„.  Salfaparillas  Spaanders, een  peperhuisje  met  Spiesglas, 
,>  een  Klifteerbuis  en  een  Ivoore  Spuit. 

„  Maar  ik  btn  een  gebooren  Edelman ,  een  Heer  van 
„  vermogen,  een  Man  van  letteren,  en  een  Letteroefe» 
,3  naar  van  ervaarenheid.  Alle  onze  Marktdoöooren 
„  hebben  mynen  Elixir  gepoogt  na  te  aapen  ,  en  ten 
3,  dien  einde  affchuuwelyke  onkoften  gedaan  in  Ovens, 
33  Diftilleerketels  3  Smeltkroezen,  Retorten,  en  glaaze 
3,  Kolven,  fchielyke  en  ilaauwe  vuuren5  doch  om  zunft. 
33  Te  vergeefs  poogt  dat  ongelettert  ongediert  dien 

33  weergaloozen  Elixir  na  te  fpeuren,  alzo  deszelfs  t'za- 
33  menftelling  beftaat  uit  zeven  hondert  vyf  en  zeftig 
33  Kruiden,  benevens  menfchenvet  tot  de  t'zamenklee* 
53.  ving  3  waar  van  ons  den  Wel  Edele  manhafte  en  on- 
«5,  vertzaagde  Heer  Hans,  Rechter  met  den  zwaarde, 
,,..  voorziet,  medïantihus  Wis. 

,, ;  1  i»e  e  ir 



^6    be    S  €  H  I  L  D  E  R  K  O  N  S  T 

„  Heer  van  Campo ,  zo  een  man  ben  ik ,  en  zo  een 
„  man  zult  gy  zyn ,  indien  den  aangebooden  hoorn  des 
„  overvloeds  niet  by  u  wert  van  de  hand  geweezen. 
„  Gy  bezit  alle  de  gemoeds  en  lighaams  hoedaanigheden 
„  welke  ons  beroep  komt  te  vereifchen.  Noch  te  dee- 
„  zer  ftond  aanvaarde  ik  u  tot  myn  Neef,  fubftituit 
„  Operateur ,  en  Erfgenaam  van  alle  myne  Kafteelen , 
„  BofTchen,  Wey-  en  Zaai  -  landen  ,  met  een  woord, 
„  van  alle  myne  roerende  en  onroerende  goederen.  Gy 
„  lieft  Mejuffrouw  Henriette ,  uwe  liefde  wert  beant- 
„  woort  met  wederliefde ;  de  reft  zy  den  Phaarheer  be- 
„  voolen. 

Op  deeze  wyze,  ofte  by  en  ontrent  op  dien  trant, 
wiert  die  gekruide  Redenvoering  geopent  en  geflooten. 
Helaas !  dat  tweeledig  woord  van  Phaarheer  vergalde 
den  bot,  en  bedierf  de  klucht.  Den  ongeftadige  Konft- 
fchilder  fchifte  van  Meeftreflen  als  van  DafTen  ,  en  hy 
telde  liefde  op  den  duur ,  een  byfter  malle  kuur.  Inge- 

volge van  dien  regel  bekleed  hy  den  ongehuuwden  ftaat^ 
en  zei:  „  Dat  Vrouwen  zyn  de  Meeftreflen  der  Jonge- 
„  lingen  ;  de  Gezellinnen  voor  den  middelbaaren  lee- 

„  venstyd;  en  drooge  Minnemoers  der  oude  Mannen1'. Echter  bedankte  hy  den  braaven  Heer  Bufch  voor  zyn 
aanbieding  met  hoflyke  woorden.  Zei  dat  den  flaat  des 
huuwelyks,  zynde  een  verbintenis  van  de  uiterfte  aan- 
gelegendheid  ,  rypelyk  behoorde  te  werden  overwoo- 
gen.  En  voor  't  laatfle  ,  verzogt  hy  geen  langer  uit- 
ltel  als  drie  dagen ,  om  zich  deswegens  te  beraaden. 

In  't  kort  den  Konftenaar,  fcheide  op  dien  voet  als 
hy  was  gekomen ,  vriendelyk  van  weerskanten ,  doch 
min  nuchteren  als  eenige  uuren  van  te  vooren. 

Niettegenftaande  den  verliefde  Schilder  drie  dagen 
nam  tot  zyn  beraad,  bedacht  hy  zich  echter  geen  drie 

mimi- 
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minuten.  Hy  oordeelde  het  fpeelen  van  een  leevensrol 
op  het  tooneel  des  waerelds  wel  2,0  eerlyk,  als  te  vef- 
ürekken  tot  een  kluehtrol  aan  duizende  leegloopers  op 
een  zalftooneel  onder  de  open  lucht.  Beducht  van  ech- 

ter te  moogen  vervallen  in  eene  zwakke  luym  ,  vertrok 
hy  uit  Frankfort,  en  verreisde  op  nieuws  naar  Batos 
graazige  landsdouwen* 

Tot  hier  toe  hebben  wy  dien  Jacob  C-ampo  Weyerman 
gefchetft  als  Konflfchilder  ,  laaten  wy  hem  nu  eens  ter 
loops  befchouwen  als  een  Schryver. 

Geduurende  zyn  verblyf  te  Breda  ,  fchreef  den  Ant- 
werpfche  Nieuwsfchryver  zulke  onvergeeflyke  Kouran- 
ten ,  dat  hy  de  pen  opnam ,  om  dien  onbefuisden  Har- 
men,  was 't  doenlyk,  te  kittelen  in  een  onbefchaafden 
'ftyl.  Ten  dien  einde  fchreef  hy  een  Blyfpel,  getytelt,  de 
bezweering  van  den  defperaaten  Antwerpfchen  Kouran- 
tier.  Noch  pende  hy  een  tweede  Spel ,  gedoopt ,  de 
Gehoornde  Broeders,  of  het  Vrouwelyk  bedrog.  En 
om  het  drietal  op  te  maaken,  Demokriets  en  Herakliets, 
Brabandfche  Voyagie  ,  in  vyf  Bedryven.  Dat  drietal 
Blyfpellen  wiert  gedrukt  te  Breda ,  zonder  den  naam 
des  Autheurs;  een  bewys  van  zyn  onverfchilligheid  on- 

trent fchriften  van  dien  aart. 
Den  Heer  Lammert  Pain  &  Vin,  een  Zoon  van  den 

Overfle  Mofes ,  die  tot  Alphen  wiert  onthoofd,  verzogt 
onzen  Konflfchilder  te  willen  overkomen  in  's  Hartogen- 
bofch,  om  Flora's  lievelingen  te  konterfyten  na  netleed- 
ven.  Die  Heer  was  toen  ter  tyd  de  eerfle  Matadoor 
tier  Bloemiflen ,  inzonderheid  in  Luikfche  Aurikulaas  en 
in  Tulpen,  zynde  die  Bloemen  toen  tertyd  gefleegen  op 
een  buicenfpoorige  prys.  Ja  hy  heeft  die  Lammert  Pain  & 
Vin  meermaals  hooren  zeggen ,  dat  hy  jaar  voor  jaar  met 
die  Koopmanfchap  gewon  vyf  ofte  zes  duizent  guldens. 
Vierde  Deel.  M  m  m  Ach- 
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Achtervolgens  het  voorfchrift  eens  ouden  Latynfehe^ 
Dichters,  zal  den  Schryver  van  deeze  Konftkamer,  het 
vermaakelyk  paaren  met  het  nut.  Hy  2al  de  Liefhebbers 
van  Bloemen  een  denkbeeld  geeven  uit  een  voorbeelt., 
hoe  gevaarlyk  het  is  Bloemen  te  koopen,  welke  zy  niet 
zien  bloeijen. 

Jacob  Campo  Weyerman  fchilderde  de  Bloemen  van 
Lammert  Pain  &  Vin  onder  de  plak.  Dat  raadlèl  zal  den 
Leezer  werden  vertaalt  in  verftaanbaare  woorden.  Hy 
fchilderde  die  Bloemen  in  het  Tuinhuis,  verzelt  by  dien 
Heer,  die  hem  voorfchreef  de  wyze,  hoe  ende  op  wel- 

ke wyze  de  gebreken  en  misftallen  van  die  groeibaarhe- 
den  moeiten  werden  verbetert,  als  by  voorbeelt.  Het 
wit  der  Tulpen  hier  en  gins  eenigzins  befmeurt,  wiert 
verbetert  by  het  Konlipenfeel ,  en  vertoonde  een  wit  als 
fneeuw.  De  vlammen  wierden  verdunt;  en  de  gevloei- 

de .arfeeifels  geftreept  zonder  het  blad  te  vlakken.  Den 
Jtelk  van  die  bloem,  by  wyjeq  begruifl,  blankette  den 
Schilder  zo  helder  als  een  Britfche  wyn  roemer, en  voor- 

al verdikte  hy  de  fteelen.,  achtervolgens  Pain  &  Vins 
voorfchrift; 

De  Aurikulaas,  fomtyds  gekronkelt  gelyk  als  de  lob- 
ben en  kraagen  onzer  Voorouders ,  beval  de  Bloemiil  te 

verbeelden  glad  en  vlak.  De  geftarde  oogen  van  de 
ploemen  wierden  zo  rond  getrokken  als  een  cirkel.  Het 
bleek  blaauw  ,  trekkende  op  de  grisdelin  koleur  ,  her- 
fchepte  het  Konftpenfeel  in  hoog  blaauw ;  en  op  zodaa- 
pige  wyze  vergoede  de  konft  het  gebrek  van  de  natuur. 
Daarenboven  wierden  de  Aurikulaas  getroft  als  Konftan- 
vtinopels;  inzonderheid  ordonneerde  Pain  &  Vin  de  ko- 
leuren  te  verhoogen  en  de  fteelen  te  verdikken,  zonder 
den  Bloemfchiider  eens  te  beduiden  wat  hy  voorhad  niec 
alle  die  geAaltverwiflelingen, 

Na 
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Ka  dat  Campo  de  aldetbefte  Aurikulaas  en  Tulpen  >  op 
die  wyze  had  gekonterfyt ,  of  liever  vermomt ,  begaf 
zich  den  Heer  Lammert  op  reis y  en  voerageerde  langs 
alle  onze  Nederlandfche  Steden  met  die  geblankette 
poppen.  De  Bloemiflen  bleeven  Haan  ,  te  flaaren  op 
die  uitheemfche  en  onbekende  wonderen,  en  onder  meer 
anderen  befteede  een  Heer  ,  woonachtig  tot  Dord- 

recht ,  alleen  acht  hondert  guldens. 

Den  Leezer  zy  gewaarfchouwt ,  'dat  de  Liefhebbers 
niet  die  gefchilderde,  maar  de  groeibaare  Bloemen  kog- 
ten,  welke  hy  hen  beloofde  te  zullen  lee veren,  over- 

eenkomende met  de  gefchilderdee  modellen. 

Te  's  Hartogenbos  heeft  Jakob  Campo  TVeyerman 
onderfcheide  Bloem- en -Fruitftukken  gefchildert  welke 
Tafereelen  het  ons  niet  paft  omftandiglyk  aan  te  haaien, 
gedachtig  aan  Katos  twee  regelig  voorfchrift. 

Het  paft  geen  Man  zyn  Konft  te  looven ,  nog  te  laaken , 
Zulks  doen  die  zotten  die  uit  ydle  roemzugt  ipraaken. 

Eigen  lof  munt  op  eenpylmet  veele  veders  beftoo- 
ken,  welke  pluimen  hy  de  wind  gevat,  den  ichutter  het 
doelwit  doen  miflen  zulk  foort  van  ganzen  hoort  men 
wel  blaazen ,  maar  men  ziet  ze  nooit  doorbyten.  Het 
heugt  ons  van  een  drietal  Schilders  te  hebben  gekent  te 
Breda ,  welke  Penfeeliften  bromden  en  fnoefden ,  in  alle 
Herbergen  en  Wynhuizen  als  zo  veele  Quakzalverende 
Kermis  Do&ooren,  doch  nooit  zyn  ons  derzelver  Konft- 
ftukken  ontmoet  buiten  den  omtrek  van  hunne  by* 
zondere  Schilderkamers.  Den  zogenaamde  Vriefcht 
Rapbael  ftak  ook  geen  kleintje  de  windbazuyn  van  zyn 
eigen  roem  in  Amfterdam,  Maar  hy  verzamelde  meer 
kykers  als  Koopers.    En  hoe  onftuimig  de  Braband- 

Mmm  2  fche 
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fche  Schilders  het  Konftfpit  wenden  en  draayen  voor  een 
hal veftuy vers  takkebofch,  is  ons  buiten  tel  voorgekomen 
op  de  beroemde  Antwerpfche  Vrydagsmarkt,  te  welker 
plaats  die  veelkleurige  vaandels  en  Kakelbonte  Stan- 

daarden meeftentyds  de  waarde  der  geborgde  doeken 
niet  konnen  opnaaien.  > 

Indien  nu  een  welmenent  en  oordeelkundig  Man ,  zo- 
daanigen  verwaande  en  by  ingebeelde  verdienfte  beto* 
verde  Schilder  komt  uit  den  droom  te  helpen ,  wert  hy 
gely*  als  de  Atheenfche  Geneesheeren  met  ondank  be- 

loont, die  Mannen  hadden  zekeren  Gek,  die  zich  verbeel- 
de den  eigenaar  te  zyn  van  alle  de  Schepen ,  welke  aan- 

kwaamen  in  die  Haven,  te  recht  geholpen.  Den  Dui- 
„  vel  moet  de  Doktooren  fchenden  ,  fchreeuwde  den 
„  herftelde  Nar,  die  my  uit  een  ingebeelden  rykdom 
3,  hebben  ontbolftert ,  om  my  onder  te  plompen  in  wee- 
„  zendlyke  behoeftens. 

Veel  eer  dan  van  onsintelaaten  ineenige  kond  byzon- 
derheden,  betreffende  Jakob  Campo  Weyerman^  zullen 
wy  den  Leezer  vervrolyken  met  de  avantuuren  van  een 
tweede  togt  na  Groot -Brittanje  hem  bejegent  verzeld 
door  een  paar  Brabanfche  rcifgenooten. 

Onze  Konftfchilder  was  vereifl:  uit  'sHartogenbofch 
na  BrufTel  alwaar  hy  den  meermaals  gemelde  Peters  ont- 

moete ,  welke  Konftenaar  toenmaals  als  een  Konftkoper 
aldaar  kwam  ,  om  een  zeker  Huk  van  Luca  Jordanië 
gebendnaamt  Faprefto,  optezoeken,  Peters  vrog,  of  hy 
ook  wift  wie  den  eigenaar  was  van  dat  Konfltafreel  / 
Jakob  Campo  antwoorde  ja,  en  gelyde  hem  ten  Huize 
van  defzelfs  bezitter  alwaar  het  wierd  bezichtigt,  echt 
gekeurt  en  gekogt  in  eenen  adem. 

By  die  gelegendheit  geraakte  Peters  en  hy  bekent  met 

een  gefpan  Broeders,  de  gienglle,  haarigfte,  en  Pleit- 

zuch- 
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fcuchtigfte  kaerels  des  weerelds.  Die  quanten  hadden 
den  Boedel  van  den  Heer  Simonis  ingeflikt  langs  ge  welt 
en  lift. 

Deszelfs  Weduwe  had  dat  paar  bekleumde  Slangen 
onder  haar  huisdak  aanvaart ,  en  uit  raededoogen ,  en 
om  den  Boedel  in  order  te  Hellen,  by  dien  Heer  nage- 
laaten  in  een  byfter  verwarden  ftaat.  Doch  zo  dra 
waaren  die  Broeders  niet  verwarmt  >  of  zy  begonnen  den 
eigen  rol  te  fpeelen  van  het  gekoefterd  Serpent  in  de 
fabel.  Zy  fchuifelden ,  hiften  en  blaafden  zo  geweldig- 
lyk,  dat  de  Weduwe  en  haar  eenige  Dochter  het  huis 
moeflen  begeeven ,  naakt  en  bloot.  De  Schuldeyfchers 
van  den  Heer  Simonis  beftormden  daar  op  die  gewelda- 
digde  indringers  in  eens  anders  Have  en  Erf  met  Proces- 
fen;  waar  tegens  zy  zich  verdedigden  door  het  fchut- 
gevaart  van  de  Pra&yk ,  pen  en  int.  Tot  hoe  verre 
dien  Ad\okaaten  Oorlog  wiert  voortgezet  geliQve  den 
Leezer  te  weeten  uit  een  ftaaltje  ,  dat  zy  op  eene  en 
dezelve  tyd  hondert  en  acht  ProcefTen  hadden  volgens 
hnnne  eigen  bekentenis. 

Om  nu  een  wakkere  fom  Kontanten  temaaken  op  eene 
reis ,  het  eenigfle  hulpmiddel  waar  langs  zy  de  Advoka- 
ten  en  Procureurs  mogten  fufTen ,  belloot  den  Jongfte 
Broeder  Karel  Kortvrient  genaamt,  over  te  fteeken  na 
Londen.  Peters  en  Weyerman  verzogt  hy  van  hem  te 
willen  verzeilen,  en  hy  beloofde  hun  goude  bergen, 
welke   uitkwamen    op  eerfcheuten    met  loskruit. 

Kortvrients  Koopmanfchap  beftond  in  een  Kabinet 
Konltfchilderyen  ,  twee  groote  kiften  vol  Prenten  en 
Tekeningen ;  een  verzameling  van  Zesduizend  Zes  hon- 

den Grieivfche  en  Romeinfche  Gedenkpenningen;  bene- 
vens een  getal  van  aloude  Gefteentens,en  alzulke  Kon  ft- 

Mmm  3  klein- 
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kleinnooden  Peters  en  Wyerman  verzelden  dien  vrient 
van  korten  duur  tot  in  Londen.  Dewyl  nu  de  twee  eerft- 
genoemden  waaren  bekent  met  den  bedekten  handel  van 
de  Konftuimhuis  beampten ,  kreegen  zy  alle  die  Goede- 

ren vry  voor  twaalf  Guinees,  daar  zy  waaren  belaft» 
met  een  fom  van  ruim  tweeduizend  Ponden  Sterling 
achtervolgens  de  daar  toe  ftaande  inkomende  Rechten» 
Voorts  wiert  Kortvrients  Konftkoopmanfchap  verkogt 
bovenalle  gedachten,  de  Penningen  hem  getrouwelyk 
ter  hand  geftelt ,  zo  dat  hy  zwom  in  Guinees  en  in  J£n- 
gelfche  Kroonen. 

Tot  dus  verre  gingen  de  zaaken  nawenfch ,  doch  toen 
Peters  en  Weyerman  fpraaken  om  betaaling  te  erlangen 

wegens  hunne  genomen  moeite,  was  'er  een  luipaart  te 
kyken  Kortvrient  had  merkelyke  fömmen  overgemaakt 
aan  zyn  Broeder  te  BrufTel,  en  veel  gelds  verquift  aan 
koftelyke  Kleeders  Goude  en  Zilvere  Zakorlogies,  De- 

gens, Paruiken,  en  ditrgelyken  ,  gevolglyk  was  zyn 
Goudbeurs  geébt  en  zyn  zilveremunt  gefmolten.  Hy 
beraade  zich  derhalve  met  Zyn  gewifTe  na  ouder  gewoon- 

te ,  het  welk  hem  inftak  voor  te  wenden ,  dat  ̂ er  eenige 
Goederen  waaren  te  zoek  geraak ,  voor  dewelke  hy  geen 
betaaling  had  genooten.  Peters,  voor  het  gevolg,  van 
een  vooraf  bedacht  fchelmftuk  beducht ,  vertrok  zich  na 
zyn  eigen  Logement,  om  die  bui  te  ontduiken.  Weyer- 
man  in  tegendeel  verbleef  waar  hy  was,  en  wierd  by 
dien  BrufTelfchen  S/Vwo»  gearrefteert,  en  in  een  civiel  be- 
ilag  op  het  nachtflot  gezet. 

Dat  de  vaardigheid  van  den  geeft  den  menfch  dik- 
maals  red  uit  moeielyke  omftandigheden  zal  uit  dit  en- 
keld  voorbeeld  werden  aangetoond. 

Daagfch  daar  aan  kwam  Kortvrient  vcrzelt  by  Pe- 
ters,  welk  paar  nu  een  foort  van  beftand  had  opgerecht, 

den 
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den Konft fchilder te b^zoekeoini&yïi  civiel  arreft.  Hy  out- 
fing  de  Heeren  beleefdelyk.,  en  zy  traaden  in  onderhan- 

deling, om  waare  liet  doenlyk,,  een  einde  te  maaken  in 
der  minne  van  liet  onderling  verfchil.     Maar  den  Brus- 

selaar luifterde  na  geen  reden,  die  poogde  den  gearrefteer- 
den  Schilder  te  voldoen  met  een  doode  Mees,  en  aan- 

bood hem  te  ontdaan ,  mids  dat  hy  afftond  van  zyn  eifch: 
Doch  dat  buskruit  brande  afin  de  pan.  Het  kongres  duur- 

de tot  de  tafel  wier  d  aan  gericht,  en  Campo  verzogt  Peter 
tot  zyn  Gaft.    Kortvrknd  verrees ,  ziende  dat  hy  niet 
wiert  genood ,..  en  dacht  te  vertrekken  toen  den  Cipier 
hem  de  hand  op  de  fchouders  lei,  en  hem  in  beflag  nam 
uit  Campos  naam  die  kabouter  had  zich  beraaden  met  een 
Advokaat,  en  een  Arreft  doen  opftellen  tegens  KorU 
vrient  die  daar  op  wiert  by  den  kop  gevat  op  zyn  beurt. 

„  Hoe  patriot  help  mai  toch  jeens  uit  den  dut ,  fprak 
„  den  onthuiTelde  Kortwient  tegens  Campo,  woorom  ik 
3,  niet  mag  gaan    gelaik  as  ik   ben  gekomen  "?  Den 
Konftfchilder  beet  hem  toe,  dat  hy  reeds  te  lang  zyn 
tolk  wasgeweeft  en  hy  zulks  kon  vraagen  aan  zyn  Pa- 

troon, den  God  der  Vliegen.  Peters  hielp  hem  uit  dien 
droom ,  met  te  zeggen ,  dat  Campo  hem  had  verzorgt  van; 
het  eigen  civiel  Logement  om  zich  nader  te  beraamen 

met  zyn  geweeten.    Op  dat  befcheid  viel  hy  achterover- 
op  een  iloel ,  vervloekte  zynkomftin  die  kafteleny,  be- 
fchuldigde  Peters  van  hoog  wanbedryf,  en  ving  aan  te 
kroeghen  en  tQ  fteenen  als  een  Spook  dat  den  toets  on- 

dergaat van  de   wy waters  quispeh.    Peters  en  Campo 4 
Middagmaalde  fmaakelyk,  Dronken    hartiglyk,  en  tot 
bevordering  van  de  kooking  der  Maag,  beftooten  zy 
het  noenmaal  met?  het  aanzienlyk  nagerecht   van  een< 
bak  vol  .Emxchy  Kort  vrient  geen  kans  ziende  dien  dans  te 
ontfpringen  ̂ hervatte  de  vr  edehandeling.;  beloofde  Petere 
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en  Weyerman  te  sullen  genoegen;  betaalde  de  onkoflen 
van  het  wederzyds  beflag ;  en  daar  op  vertrokken  zy 
uit  die  onaangenaame  Kafteleny  ,  uiterlyk  ,  verzoende 
vrienden. 

Onze  Konftfchilder  vertrok  korts  daar  aan  na  BrufTel , 
en  Kortvrient  verbleef  in  Londen ,  bevreeft  voor  de  ge- 

volgen van  Camptfs  weer  wraak.  Maar  den  laatfte  had 
meer  reden  om  op  zyn  hoede  te  zyn ,  dan  de  eerfte ,  ge- 
lyk  als  in  het  vervolg  kwam  te  blyken.  Den  Spanjaard 
zegt ,  dat  een  jegelyk  zich  behoort  te  waaren  voor 
Winterfche  Zonnefchyn ,  en  voor  het  achterfte  van  een 
nukkigen  Ezel ,  en  voor  een  verzoenden  Vrient.  Kort* 
torient  had  zich  verzoent  in  fchyn ,  alhoewel  hy  den  aan- 
legger  was  geweeü  van  het  verfchil:  doch  hy  verbleef 
een  vyant  in  der  daad,  gelyk  als  den  Leezer  zal  hooren. 

Jacob  Campo  Weyerman  flak  weer  over  na  Londen, 
en  nam  zyn  optrek  ten  Huyze  van  den  Hoogleeraar  Jo- 
han  Woodward,  Geneesheer  en  Lid  van  de  Koninglyke 
Maatfchappy.  Op  het  verzoek  van  dien  Heer  had  hy 
onderfcheide  zeldzaame  en  keurlyke  boeken  gekogt,  in* 
zonderheit  alle  de  Schriften  van  Wilhelm  Poftel ,  Ber- 
nardus  Ochinus ,  Bruno  Nolano,  en  diergelyken,  be- 

nevens veele  fchoone  Tekeningen  en  Prenten.  Den 
Hoogleeraar,  ten  alderhoogfte  deswegens  voldaan,  aan- 

bood hem  zyn  huis  en  tafel ,  als  insgelyks  het  gebruik 
van  zyn  voortreffelyke  Boekzaal  geen  van  de  minfte  in 
Groot  Brittanje.  Die  vreede  lievende  man  hield,  zo 
ernfliglyk  aan  by  onzen  Konftenaar,  van  zich  te  willen 
vergelyken  met  Kortvrient ,  dat  hy  daar  toe  bewilligde , 
en  ten  dien  einde  wiert  'er  een  t1  zamenkomft  belegt  ten 
huize  des  Geneesheers  voorens  gemelt,  zynde  hy  ver- 
koozen  van  weerskanten  tot  bemiddelaar  van  het  onder- 

ling verfchil. 

Den 
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Den  BrinTelaar  verfcheen  ten  huize  des  Hoógleeraars 
tegens  het  beftemt  uur,  echter  verzelt  by  een  Advokaat, 
of  wel  ftrydig  tegens  het  verdrag.  De  byeenkomft 
wiert  geopent,  in  de  Latynfche  taal  ,  wyl  Kortvrient 
geen  Engelfch  fprak,  maar  wel  eenig  Paapen  of  Keuken 
Latyn ,  nochtans  voldoende  om  zich  te  doen  verftaan. 

Korts  daar  aan  wiert  'er  gefchelt ,  en  een  Konftabela 
benevens  vier  Gerechtsdienaars,  en  een  Linkerman  van 
Kortvrient,  genaamt  Bodas,  kwam  inftuiven  in  de  Eet- 

zaal als  een  ramp  voorbodende  ftorm.  Fluks  vloog  den 
Konftfchilder  overend  ,  nam  den  Degen  in  de  hand, 
pofteerde  zich  in  een  hoek  van  de  Zaal ,  en  zwoer ,  dat 
hy  den  eerften  die  hem  aanransde ,  de  plaat  van  zyn 
DegQn  zou  leggen  tegens  de  Borft.  De  Huisbediendens 
des  Hoogleeraars  kwamen  toefchieten  op  dat  duivels  ge- 

raas ,  beftaande  in  een  Koetfier ,  Lyfknegt  en  twee 
Dienflmeiden. 

Jakob  Campo  Weyerman^  gewoon  zyn  geeft  altoos  zo 
blank  te  houden  in  alle  fchielyke  gevaaren  als  zyn  kling , 
wenkte  den  Lyfknegt ,  en  zei  hem  zachtjes  de  deur  te 
openen  van  het  Huis.  Onderwyl  was  den  Hoogleeraar 
in  gefprek  met  den  Konftabel,  en  las  de  volmagt  om  den 
Schilder  in  Hechtenis  te  nemen;  doch  die  was  op  ge- 

heel iets  anders  bedacht.  En  ftoof  eensklaps  na  de  deur 
van  de  Eetzaal ,  greep  een  daar  by  ftaande  Gerechtsdie- 

naar by  de  kladden,  wierp  hem  met  de  tanden  tegens 
den  planken  vloer ,  gewan  de  deur  des  huis ,  en  fprong 
van  het  Balkon  op  de  ftraat,  en  wip  was  den  Heihaas. 
Den  Hoogleeraar  Johan  Woodward ,  ziende  dat  zyn 
vrient  die  hinderlaag  was  ontfnapt,  belachte  den  Kon- 

ftabel fchimpiglyk.  Onder  meer  anderen  beet  hy  hem 
toe,  „  dat  den  Koning  van  Engelant  hem  nooit  zou 
„  aanftellen  tot  Gouverneur  van  den  Tour,  de  wyl  hy 

Vierde  deel.  N  n  n  „  een 
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55  een  enkelt  Man  niet  kon  bewaaren ,  by  vier  Dienaars 
5,  van  de  Juftitie 5  benevens  een  gefpan  onbevoorrechte 
„  Hapfchaars ,  méenende  Kortvrient  en  Bodas ,  ver- 
55  zelt ".  Den  Konftabel  floop  weg  benevens  zyn  Ja- 
55  nitzaaren,  druipftaartende,  opgevolgt  by  Kortvrient 

„  en  Bodas,  rykelyk  uitgejouwt  by  's  Hoogleeraars  Huis- bedienden. 
Het  zou  een  onderneming  zyn  van  den  Wysgeer 

Xanthus  5  die  aannam  de  gantfche  Zee  uit  te  drinken , 
om  maar  de  merkwaardigfte  avontuuren  van  onzen 
Konftfchilder  te  willen  aannaaien  in  ons  bepaalt  befcek. 
Alzo  min  konnen  wy  den  Leezer  een  naamrol  opftellen 
van  zyn  Schriften,  dewyl  hy  zelf  daar  van  geen  lyft 
heeft  gehouden  :  echter  zullen  wy  dezelve  na  ons  beft 
onthoud  alhier  aanhaalen,  zonder  de  beweegreden  waar 
door  hy  de  pen  opvatte  te  vergeten. 

Op  een  tyd  was  Jakob  Campo  Weyerman  gezeten  in 
het  Koffihuis  van  Schoonenberg,  tot  Rotterdam,  en  las 
de  kourant  welflaanshalve ,  toen  hem  den  Koffihuisknegt 
een  papier  aanbood ,  getytelt  den  Amfterdamfche  Argus. 
Hy  doorliep  dat  fchrift  met  nieuwsgierige  blikken ,  doch 

bevont  het  een  raats  beflag  't  zamen  geflarïft  uit  Duivels- 
hoeks  aardigheeden  ,  en  kruyers  zinfpreuken  noch  wel 
zo  walchlyk  als  moftaart  en  room.  Zeeker  Argus  gezin- 

de vroeg  den  Konftfchilder ,  of  hy  het  beter  zou  maa- 
ken  en  hy  antwoorde  van  ja,  voor  't  minft  meer  be- 
haaglyk  aan  de  fmaak  van  de  befchaafde  weerelt.  's  Maan- 

dags daar  aan  volgende  zei  hem  een  vrient,  dat  den 
fchryver  van  dat  papier  eenige  beleedigende  aanmerkin- 

gen had  gemaakt  op  zyn  Perfoon ,  gevolglyk  hy  nu  ge- 
rechtiglyk  was  bevoegt  om  de  pen  op  te  vatten.  „  Dat 
„  zal  gefchieden,  fprak  den  ligtgeraakte  Konftenaar,  al- 
5>  hoewel  ik  ducht  dat  die  lompert  zich  naamaals  fcal  be- 

„  roe- 
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„  roemen ,  dat  ik  myn  pen  heb  getrokken  tegens  een 
„  fcliim. 

Vervolgens  fchreef  hy  een  weekelyks  papier  ,  getytelt 
den  Rotterdamfche  Hermes,  by  wyze  van  een  zinfpee- 
ling  op  Argus,  die  by  Merkuur  (ook  Hermes  genaamt) 
den  kop  wiert  afgeknipt ,  in  geflaltverwiffelingen. 

Voor  zoo  verre  myn  geheugen  reikt ,  zal  ik  alhier 
den  naamlyft  ter  neerftellen  van  Jacöb  Campo  Weyermans 
gedrukte  Boeken, 

Boeken  gedrukt  in  Vieren ,  gezegt  inQuarto. 

De  Rotterdamfche  Hermes.    Een  Deel. 
De  Amfterdamfche  Hermes.     Twee  Deeïen. 
Den  Ontleeder  der  Gebreeken.     Twee  Deeïen. 
De  Echo  des  Weerelds.     Twee  Deeïen. 
Den  Vrolyken  Tuchtheer.    Een  Deel. 
Den  Vrolyken  Kluizenaar.    Een  Deel. 
Den  Verreziende  Heremyt. 
De  Naakte  Waarheit. 
De  Hiflorie  des  Pausdoms.    Drie  Deeïen. 
Aanhangfel  tot  de  Hiflorie  des  Pausdoms.    Een  DeeU 
Mofes  Markus.    Een  Deel. 
Den  Adelaar.    Een  Deel. 
Blyfpellen,  benevens  den  fleutel,  en  eenige  vertaalde 

Gezangen  uit  Anakreon.    Een  Deel. 
De  Leevens  byzonderheden  der  Nederlandfche  Konfl- 
fchilders  en  Koftfchilder  effen.    Drie  deeïen. 
Letterlievende,  Zeedekundige  ,  Hiftorifche  ftichtelyke 

Betrachtingen.    Een  Deel. 
Den  Laplandfche  Tovertrommel.    Een  Deel. 
Verdeediging  voor  **#.    Een  Deel. 

Nnn  2  Mer- 
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Merkuur  Aclionift,  benevens  verfcheide  Bruylofts  ge- 
zangen. 

Teegen  -  Ontleeder  5  &c. 

Boeken  gedrukt  in  Achten ,  gezegt  in  Oólavo. 

't  Zamenfpraak  der  Dooden.    Twee  Deelen. 
Aanmerkingen  over  de  t'  zamenfpraaken  tuflchen  een- 

Geneesheer  en  zyn  Lyders. 
Vertoog  over  de  Koffi,  &c. 
Het  Leeven  van  Alexander  den  zefde ,  en  Csefar  Borgia 

Twee  Deeïen. 
Verdeediging  tegen  Alexander  Ie  Roux. 
Het  Leeven  van  den  Kolonel  Charters. 
Een  vertoog  over  drie  beruchte  Vryfleden. 
De   Leevens    byzonderheden  van   Laureys  Arminius, 

Robert  Hennebo,  Jakob  Veenhuyzen ,  &c.' 
Twee  vertoogen  over  de  Zonden ,  &c. 
Drie  blyfpellen ,  gedrukt  te  Breda.    Twee  Beelen. 
Het  Leevens  bedry f  van  den  gewaande  Goudmaker ,  den 

Baron  van  Syberg. 
De  Voorlooper   van   den  Antwerpfchen  Kourantier. 

Don  Francifco  Bitterheilig  en  Dona  Maria  Mandol. 

Cum  multis  aliis  qua  nunc  prefcribere  ïongum  efl. 

Hier  zouden  wy  ons  affcheid  neemén  van  Jakob  Cam- 
po  Weyerman,  berucht  by  zyn  Konftpenfeel  en  by  zyn 
Pen.  Indien  zyn  Leevensby zonderheden  van  zyn  Jon- 
gelingfchap  tot  aan  zyn  Grysheid ;  ons  niet  in  de  hand 
kwamen  wa^r  wy  die  hier  doen  volgen. 

EENI- 
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E  E  N  I  G  E 

LEEVENS   BYZONDERHEDEN 

VAN 

JAKOB  CAMPO  WEYERMAN, 
KUNSTSCHILDER    &c. 

Ik  zal  geen  begin  maakenmet  de  deftruktie  van  troyen, 
om  eenige  byzonderheden  myns  Leevens  af  te  leiden 

van  dat  onzeker  tydmerk,  zegt  den  Schryver  van  deeze 
Boekdeelen ,  en  noch  minder  zal  ik  den  Leezer  verdrie- 

tig vallen  in  hem  te  onderhouden  met  eenige  Kinderach- 
tige paflagien  van  myn  eerfte  jeugd,  volgens  de  lollyke 

Nnn  3  ge~ 
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gewoonte  der  Franfche  Memorie  Schry vers,  die  door- 
gaans beginnen  met  de  wieg,  gelyk  als  den  Trap  des 

Ouderdoms,  en  met  het  Klooiterleeven  eindigen,  dat  is 
het  hek  met  een  bus  fluiten,  om  quanfuis  door  de  een- 
zaame  leevenswyzen  eeniger  jaaren  alle  de  gruwelen,  20 
in  den  Oorlog,  twee  Gevegten,  als  in  het  bevlekken 
van  het  Kuifche  Huwelyksbed  gepleegt,  fchoon  uit  te 
veegen ,  en  met  den  Hemel  te  liquideeren.  Neen  Lee- 
zer,  ik  zal  de  eer  hebben  van  uw  eenige  aangenaame 
by zonderheden ,  my  als  Konftfchilder ,  en  niet  als  Stu- 

dent in  de  Godgeleerdheit ,  en  in,  de  Geneeskunde, 
ontmoet  voor  te  diflchen,ik  zal  zonder  uw  gedultte  ver- 

moeien door  een  langdraadige  inleiding  kavaherement 
beginnen. 

De  beginfels  der  Tekenkonft  heb  ik  geleert  by  den 
Bredafchen  Konflfchilder  naderhand  onderwees  my  Fer- 
dinand  van  Kejfel  Schilder  van  den  Koning  van  Polen , 
in  de  behandeling  der  oliever  wen  ten  laatften  geraakte 
ik  tot  Antwerpen  by  den  Bloemfchilder  Simon  Hardimè^ 
die  voor  zich  zelfs  een  goed  Schilder  was ,  doch  die 
het  alderminfte  talent  niet  had  om  een  leerling  te  onder- 

wazen ,  zo  dat  ik  voor  het  grootfle  gedeelte  myn  konfl 
ben  verfchuldigt  aan  myn  eigen  naarfligheit  en  aan  vly- 
tig  Schilderen  na  het  leeven.  Zo  dra  als  ik  oordeelde 
te  konnen  flodderen  op  myn  eige  wieken  trok  ik  van  den 
Briel  over  naar  Engeland  en  belande  te  Londen ,  daar  ik 
aanftonds  kennis  kreeg  aan  eenige  Nederlandfche  en 

Brabandfche  Konftfchilders,  welke  kennis  my  zo  noo- 
dig  was,  als  een  raazende  Paap  dienfligis  op  een  Meye- 

rysdorp,  doch  met  'er  tyd  ontlloeg  ik  my  van  dat  door- 
luchtig gezelfchap,  dat  zo  na  vermaagfehapt  is  aan  de 

Roomiche  bend ,  als  de  Baronie  van  Breda  grenft  aan 

den  Brabandfchen  bodem.  Een  eenig  Brabander  ver- 
koos 
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koos  ik  tot  myn  vriend,  genaamt  Peet er s,  een  verdien* 
ftig  Konftfchilder  ,  die  beide  de  befchouwelyke  kennis  en 
de  practyk  bezat  in  de  Schilderkonft  en  die  my  onder- 

wees in  ae  houding,  waar  in  ik  zoo  geverfeert  was,  als 
een  KurafTous  planter  geoeffent  is  in  de  befchavende  ge- 

leerdheid. Myn  eerfte  voorval  was  met  den  Ridder 
Godefried  Kneïïert  wiens  Schilderyen  of  konterfytzels  ik 
een  tyd  lang  had  geftoffeert  ,  met  bloemen  en  fruiten , 

vogels,  en'  kruiden,  van  wien  ik  maar  de  helft  voor 
myn  Konft  vorderde,  achtervolgens  dat  ik  wiert  betaalt 
by  andere  Schilders,  en  die  des  niet  tegenftaande,  myn 
beleefdheit  met  een  Lubekfche  Zwynetrekkers  ondank- 
baarheit  behandelde.     Dat  geval  luid  aldus. 

Een  zeker  Milord,  die  al  overlang  is  nedergedaalt  ter 
fchimmen,  floot  een  verdrag  met  my  om  voor  hem  een 

Kamer  te  Schilderen  beftaande  'm  vier  groote  Hukken negentien  voeten  in  de  hoogte,  en  tufTchen  de  zeven 
en  acht  voeten  in  de  breete ,  benevens  een  Schoorfteen 
ftuk ,  en  een  langwerpig  ftukje  boven  de  deur  voor  wel- 

ke ftukken ,  ik  een  fomme  van  Hondert-en-twintig  Pon- 
de  Sterlings  had  bedongen.  Ik  kogt  daar  op  geplemuur- 
de  fchilderdoeken ,  liet  die  opfpannen,  en  begon  naar- 
ftiglyk  te  ordonneeren,  te  doodverwen,  en  te  Schilde- 

ren toen  die  Milord  luft  kreeg  om  zich  noch  eens  voor 
zyn  dood  te  doen  Konterfyten  by  den  Ridder  Gode- 

fried, wanthy  was  oud,  en  was  getrouw t  met  een  jon- 
ge Lady,  twee  een  naderent  Sterflot  voorbodende  Ko- 

meeten.  Zo  dra  was  Milord  niet  gezeten  om  geportret- 
teert  te  worden,  of  den  Lubekker  zogt  een  praatje  en 
na  dat  hy  zyn  inlydings  Predikatie  over  het  weer  en 
over  het  Kourantnieuws  had  uitgeput,  vroeg  hy  aan 
zyn  Lordfchap ;  of  hy  noch  niet  had  gerefolveert  om  die 
Zaal ,  waar  over  Milord  hem  eenige   tyd  geleeden  , 

had 
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had  geraadpleeg  te  doen  befchilderen :  die  Pair  des 
Ryks  repliceerde  ,  dat  hy  reeds  met  my  een  ver- 

ding had  gemaakt ,  en  dat  ik  werkelyk  bezig  was  met, 

die  Hukken  te  bemaalen  met  "bloemen,  fruiten,  vogels, 
dieren,  kruiden,  goudeen  zilvere  Vaaten,  en  alzulke 
vrolyke  voorwerpen.  Zo  dra  als  Godefried  Kneller  dat 
hoorde  lei  hy  zyn  palet  en  penceelen  op  een  nabyftaan- 
deftoel,  en  begon  te  balken,  als  een  boere  kotter  die 
een  vreemde  koe  ziet  graazen  op  het  Kerkhof,  en 
fchreeu  wde ;  Ha  Milord ,  dat  is  een  onvoorzichtig  akkoort , 
indien  ik  de  vrybeit  mag  gebruiken  van  zyn  Lordfcèap 
zulks  te  zeggen  tegenwoordig  is  de  Winter  op  handen ,  daar 
zyn  noch  Jchoone  bloemen ,  noch  fruiten ,  noch  groene  krui- 

den ,  iv aar  door  zich  Campo  zal  moeten  bedienen  van  ge- 
fchilderde  modellen  van  kapidoglios  vrucht  staf ereellen ,  en 
dat  zal  zo  wel  niet  uy  tv  allen ,  dan  of  uw  Lordfchap  hem  die 
toneelen  liet  beginnen  met  de  Lente  ,  en  eindigen  met  den 
Herfft,  want  niets  overtreft  het  leeven.  Het  is, waar, 
dat  hy  voor  zo  ver  niet  miftafte,  maar  dien  domme- 

kracht was,  niet  onkundig  van  myne  leevenswyze,  hy 
wift  van  my  dat  ik  als  een  gebooren  Engelsman  leefde, 

dat  'er  gevolglyk  altoos  te  kort  kwam,  nooit  overfchoot, 
en  dat  ik  zo  min  beilendig  was  tegens  het  uitftellen  als 
een  verfch  ontgonne  Indiaanfche  juffer,  zynde  uitftel 
myn  dood,  en  voortgang  myn  leeven,  za  draa  als  Mi- 

lord die  doodelyke  waarfchouwing  had  gehoort,  zont 
hy  fluks  zyn  kamerdienaar  die  zyn  rechterhand  en  zyn 
linkerman  was ,  na  myn  logement ,  met  eene  interdiktie 
van  niet  voort  te  gaan  met  die  (lukken  voor  dat  de  aan- 
ilaande  Lente  het  aardryk  kwam  vercieren  met  het  Jaar- 
lyks  tapyt  van  veel  koleurige  bloemen.  Geen  JVlaart- 
fche  Donderllag  klonk  my  ooit  door  de  herflens  met  een 
verfchrikkelyker  geluk  dan  die  onaangename  poftyding , ik 
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Ik  kreeg  alzo  veel  koleuren  als  een  bloemtafreel ,  en  ik 
wift  niet  of  ik  droomde,  dan  of  ik  waakte,  ook  wiert  ik 
niet  wakker,  dan  om  de  rol  te  fpeelen  van  den  raazen- 
de  Roelant.  Ik  fprong  op  als  een  ontftooken  vuurpyl , 
fchopte  eenige  van  die  begonne  Konftflukken  in  ftuk- 
ken,  ontleede  de  overigen  met  myn  degen  ,  brak  de 
raamen ,  en  dat  ik  die  oefening  der  beeldvormers 
verzelde  met  eenige  flopwoorden  ,  die  een  ander 
ongeblankette  verwenfchingen  zou  doopen  ,  zal  den 
Leezer  gemakkelyk  konnen  gelooven.  OndertufTchen 
fcat  den  kamerdienaar  te  kyken ,  als  een  verweezen  Brit 
die ,  overtuigt  van  de  gemeene  wegen  gerooft  te  hebben , 
zyn  doodvonnis  ontfangt  voor  de  rechtbank  van  de 
Oldbaily :  doch  ziende  dat  ik  een  weynig  begon  te  beda- 

ren ,  fprak  hy  my  vriendelyk  toe ,  en  verzogt  my  of  ik 
hem  wilde  trakteeren  op  een  fles  Klairet?  waar  op  ik 
fluks  een  fles  met  een  paar  gefpoelde  kelken  liet  boven 
komen,  en  in  die  bezitting  zynde  gingen  wy  te  zamen 
zitten  drinken.  Onder  clie  oeffening  bedaarde  ik  al- 

lengs en  begon  eyndelyk  eens  hartiglyk  te  lacghen  , 
over  myn  begaane  Schilderyflachting ,  dat  hy  zo  dra 
nietbefpeurde,  en  daar  uit  eene  aanftaande  kalmte ,  op 
de  onftelde  zee  van  myn  ziel  voorziende^  vroeg  hy  my ; 
Ofhy  dat  Treur  f  pel  aan  Milord  zou  rapporteeren  in  al- 

le def zelfs  omftandigheden ,  dan  of  hy  het  met  een  floers 
van  ftilzwygendheit  wilde  verduifteren  ?  waar  op  ik  re- 

pliceerde; dat  het  e  erft  e  my  zo  onverfchillig  was  als  het 
laatfte,  en  dat  ik  my  eer  voor  eenflaaf  zoujverkoopeny 
m  ov  erft  e  eken  na  de  Engelfche  Weftindien,  dan  een  ir  os  je 

Aurikulas  voor  Milord r,  ik  laat  ft  aan  een  gantjche  zaal, 
te  Schilderen,  en  dat  ik  hem  anders  niet  had  te  zeggen. 
Waarfchynlyk  zal  dien  Hoveling  van  de  Kleederkamer 
te  befcheiden  zyn  geweeft,  als  om  den  ouden  Heer 
L:  YJERDE  deel.  Ooo  met 
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met  die  onaangenaame  boodfchap  te  ontfcellen ,  altoos 

ik  heb  'er  zedert  niet  na  getaalt ,  en  Milord  die  korts 
daar  na  hemelde  had  geen  gelegendheit  om  my  daar  over 
zyn  misnoegen  te  doen  blyken. 

Zodra  was  dien  Üngeluksboode  niet  vertrokken,  of 
ik  kleede  my,  en  liet  my  in  een  huurkaros  voeren  na 
het  huis  van  den  Ridder  Kneller  die  op  dien  tyd  woon» 
de  onder  de  Gallery  van  Konventgarden.  Milord  was 
reeds  vertrokken  toen  ik  in  zyn  Schilderkamer  trat , 
doch  het  gedoodverwt  Konterfeitfel  dat  noch  op  den 
Schilder  ezel  ftont,  bragt  op  nieuws  een  gifting  in  myn 
pas  bedaard  bloed,  derhalven  bedankte  ik  den  Lubek- 
chen  Konterfyter,  voor  den  dienfl  die  hy  my  zo  on* 
langs  had  gedaan,  in  verontwaardigende  termen,  ik 
beloofde  hem ,  van  hem  zulks  te  errinneren ,  zo  dra  als 
ik  het  geluk  aantrof  van  hem  op  de  ftraat,  in  het  Kof- 
fihuis ,  of  in  een  Wynherberg  te  ontmoeten.  Den 
Chevalier  Godefried  poogde  my  in  het  begin  te  ftillen , 
en  hy  beloofde  my  laf  hartiglyk  van  my,  eerftdaags  eeni- 
ge  andere  Bloemftukken  voor  een  Milords  Weduwe  te 
laaten  Schilderen ;  doch  ten  laatften  ziende  dat  ik  al 
even  bitter  voortging  in  hem  te  dreigen  en  te  fchelden  > 
rees  hy  ten  laatften  op  uit  zyn  Schilderftoel ,  en  hy  vroeg 
my  met  een  nagebootfte  fierheid ;  of  ik  wel  wijl  dat  hy 
domeft  teken  had,  die  niet  zoude  toeft  aan  dat  ik  hun  Heer 
zou  mishandelen  in  zyn  eigen  huis,  en  dat  hy  maar  een 
ven/Ier  behoefde  te  openen  om  die  te  beroepe ,  en  te  doen 
opkomen ,  maar  ik  beantwoorde,  die  vraag  in  zulke  be-i 
duidende  termen,  dat  hy  de  vlugt  nam  in  een  nabuurig 
vertrek  het  welk  hy  na  zich  toetrok ,  waar  door  ik  de 
trappen  afging ,  en  dien  ondankbaaren  Lubekker  Konter-» 
fyter  voor  het  geen  hy  was  liet  beruften. 

Veele  ongemeene  avontuuren  heb  ik  gehad  in  Enge» 
lant; 
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lant,  zo ten  opzigt  van  myn  beroep  als  Bloemfchilder , 
als  uit  hoofde  van  andere  voorvallen  doch  dewyl  ik  my 
niet  wil  inlaaten  in  een  langduurige  oprekening  van  al- 

le die  byzonderheden  te  meer  daar  ik  fcheep  kom  voor 
Aucheur  van  de  Leevensbefchryvingen  der  Nederland- 
fche  Konflfchilders  en  KonftfchilderefTen ,  en  niet  Hifto- 
riefchryver  van  myne  by zondere  leevenfge vallen  zal  ik 
Siet  kort  en  goed  maaken  en  dit  Deel  befluiten. 

Einde  van  het  Vierde  Deel, 
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Bokshoorn  (J.) 

Boon  (D  )  ' 
Bourgonjon  (P.La) 
Burght  (N.  vander) 
Bye  (M.  de) 
Bye(G  de)    s 
Byer  (N.) 

66 

Bladz. 

16 

43  (*) 

en  254 

293 

67  (*) 
63  (*) 

305 
307 62  (*) 

90 

46(0 

48  (*) 

30Ö 
C. 

(*)  De  in  deeze  Bladvvyzer  met  dit  teken  (*)  aangeweze,  2yn  in  de  Le- vensfchets hier  bove  vermeit  te  vinden. 



BLAD    W    Y    Z    E    R. 

C 
C. 

•arrée  (M.) 
Carrée  (H.)  Junior 
Carrée  (Ad.) 
Carrée  (  H. ) 
Carliüe  (A.) 
Cal  (Pr.  van) 
Caufabon(F-) 
Capuyns  (N. ) 
Cocq  ( Joan  Glaudius 
Coddé(K.) 
Colyns  (N.) 
Coloni(A.) 
Coloni  (H.) 
Cooper  (S.) 
Cooper  (A.) 
Coufyns  (P.) 
Conftantyn  (N.) 

Bladz. 

54 

66  (*) 

87 

ibid. 

302 

88  ■(*) 
299 

97 
A7 

335 57 

303 

304 

223 

228 

(*) 

de) 

39 

74 

D. 

j_J ankers  (  H.  en  J.) 
Denner  (N.) 
Denys  (J.) 
Dieft  (H.  van) 
Dirk  (A.  van) 
Does  (  J.  van  der) 
Does  (S.  vander) 
Dobfon  (W.) 
Doudyns  (  W. ) 
Doorfchot(H.) 

Ducy(S.le)  ' Duifart  (K). 
Duinen  (J.  van) 

Dyk  (Ph.  van)    - 

200 89  O 62  co 

46  (*) 

234 

3.8  (*) 
54  00 

294 

40  00 
71  CO 
4»  o 

45  (*) 
46  (O 8»  00 

E, 
E. rek  (N.  van) 

Edemu  (G.) 
El  (Ferdinand) 
Everaads  (N. ) 
Eykens  (J.PO. 

Bladz. 

114 

321 

357 

72  (*) 

87 

F F. auchier  (N). 

G. "aspers  (J.  B  ) 
Greenhill  (J.) 

GrifF(N.)  den  Ouden 
Griff  (  N. )  de  Jongen 
Gooi  (  J.  van)  73  (*)  en 

98 

3'4 

219 

9* 

92 

186 

H 
H. aansbergen  (J.  van)  48  (*) 

Haeringh  (D.)  49  (*) 
Hanneman(A.)  247 
Hardinée  (P.)  375 

Hardime  (P.)  6"  3 
Haye  (R.  la)  43  f1) 
Heems(N.  van)  86  (*) Heemskerk  (E.)  345 

O 

Helmont  (N.  van)  den  Oude  56 
Helmont  (J.  van) 
Heyden  (J.  vander) Hilliart  (N.) 
Hoet(G.) 
Hollar(W-) 
Hondekoeter  (  M. ) 
Hoofd  (N.) 

Hoogilraaten  (S.  van) 
Hoogftraten  (A.  van) 
00  3 

58 

339 

265 

75  (*) 

268 

39  C) 

63  (*) 
47  CO 

63  (*) 

Hos- 
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Bladz. 
Hoskins  (J  )  208 

Hoyink(ü.)  .  41  (*) 
Huchtenburgh  (J.  van)  83  (*) 
Huisman  (Jacob)  221 

K 

anffens  (K.)  326 

Jardin  (K.  du)  39  (*) 

K. 

iVafteels  (N.) 
Kafteels(P.)  33 
Keiler  (N.)  88  (*) 
Keyfer  (W.  de)  271 
Kinderman(N.)  85  (*) 
Kint  (D)  389 
Kneller  (J.  Z.)  342 
Konftfchilder  (de  onbekende) 

62 

Kuik(P.  van)  78  (*) 
Kuik  (N.  van)  135 
Kuiper  (N.)  16 

Kuipers  (D.H.)  92  (*) 

Lotyn  (S.) 
Louis  ( L.  F. ) 
Lybergen  (  G.  van  ) 

Bladz. 

59  (*) 
3^3 

38  (*) 

M. 
M. 

_eel  (J.  van)  291 
Mele  (M.  de)  53  (*) JVleele  (N.  de)  390 
Melder  (G.)  123 

Meyburgh  (B.)  41  (*) 

Michiel  (L.)  '  52  (*)■ Moor  (Karel  de)  Ridder 
Moin(N.  de) 
Mol  (  Pr.  van  ) 
Myn  (  N.  vander  ) 
Mytens  (D.) 
Mytens  (M.) 

Nazo 

N. 

L L. 

fambert 
Lankringh  (P.  H.) 
Laroon  (JN.) 
Laroon  (  J.) 
Leemput  (R.) 
Le  Piper  (  Frans  ) 
Lievensz  (J.) 
Limborg  (H.  van) 
Looten  (J.) 

42 

7° 

316 

211 

v 

89 

224 137 

o 
o 

318 

(P.) Netfcher(T.) 
Netfcher  (G.) 
Netfcher  (K.) 

O. 

O'tey  (N.enR.) 
Üorchoorn  (  A  ) 

P. Jl   ee  (F.  van) 
Pee  (H.  van) 
Pellegrino Pen  CJ-) 

75  C) 
2  90 

359 

5i  (*) 

47  (*) 

333 

140 

124 

148 

62 

62 

391 43* 79  (*) 

328 
Per- 
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Permentier  (J.) 
Perfyn  (J.) 
Pool  (N.) 
Pool  (R.) 
PyKJ.)  \ 

R. 

Bladz. 

67  (*) 
72  (*) 
69  (*) ibid. 

40  (*) 

IVoepel  (C.) Ï2I 

Roeftraaten  (P-) 260 

Roore  (J.  de) 3  «4 
Rouge  (R.  La)  v 7o  (*) R%ÖO 

33o 

Rubens  (N.) 

36 

Ruis(S.) 

53  (*) Rys(P.) ibid.  (*) 

s. 

Oacot(D.)  58 
Schuur  (F.  vander)  153 

Schalken  (J.)  79  {*) 
Serin  (N.)  82  (*) 
Smets(A.)  46  (*) 
Smits  (G.)  251 
Soeft  (J.  van)  329 
Sonnius  (N.)  39  (*) 
Spirk  (N.)  58  (*) 
Stella(JO  229 

Sybregts(JO  263' T. 

Terweflen  (MO  Co  (*)  en 158 

Terweflen  (AO  52  (*)  en  181 
Terweften  (PO  60  (*)  en  182 
Tilius(JO  -S6{*) 

Troofl  (Iv) 
Trouweelft  (WO 

v. 
V. 

al  (R.  du) Vaillant  (JO 

Venne  (H.  vander) Vervoort  (NO 

Verbruggen  (A.) Verelft  (N.) 
Verheiden  (F.  PO 
Verelft  (H.  en  J.) 

Verhulft  (PO  * Verbuis-  (A.) Vilain  (NO 

■Voeth  (K.B.) 
Volle  ven  (J.) 
Vosnagel  ( J.) 

W. aard  (A.  de) 
Werff  (A.  vander) 
Weyerman  (J.  C) 
Wielings  (N  ) 
Wielings  (M.) 
Wigmana  (XO 
WiflingsrW.) 
Wit  (J.  de) 
Wolffen  (A.) 
Wolters  (N.) 
Wyns(N.) 

Blad?, 

107 

43  f) 

56  (*) 
50  (*) 46       (*) 

96 

183 

340  (*) 

380 

44 

53  (*) 

73  e; 118 

III 

51  (*> 

46 

jLa z. 

68 

409 

324 

326 

375 201 

104 

326 

89  (*) 

117 

andwyk  .(F.  van)  44  (*) 



By  Ab.  Blussê  en  Zoon,  te  Dordrecht,  fcyn 
nog  eenige  weinige  Exemplaren  te  bekomen  van 

De  drie  Eerfte  Deelen  van  dit  Werk ,  op  Klein  en  Groot  Papier, 
met  Platen;  als  mede 

Het  Konftkabinet  der  Bouw-  Schilder-  Beeldhouw  en  Graveerkunde , 
of  Inleiding  tot  de  kennis,  dier  fraye  Wetenfchappen ,  vervat  in  de 
Schilderyen,  Standbeelden  en  Prenten,  behelzende,  behalven  een 
beknopte  Levensbeschryving  der  Aloude  Schilders,  en  Beeld- 

houwers, ook  die  der  latere  Italiaanfche,  Franfche,  Hoogduitfche 
en  Nederlandfche  Meefters ,  die  zoo  wel  in  de  Schilder-  en  Bouw- 
als  Plaatfnykunde  uitgemunt  hebben,  benevens  de  Catalogi  hunner 
Werken,  verrykt  met  een  Verhandeling  over  het  Glasfchilderen, 
Een  Vertoog  over  het  Etzen,  en  wat  tot  het  leeren  en  oeffenen  dier 
kundigheid  vereifl;  word,  en  andere  wetenswaardige  zaaken,  door 
Florentyn  le  Comte,  Schilder  en  Plaatfnyder,  2  Deelen  groot 
Oftavo,  met  Platen,  waar  in  de  Merken  der  Schilders  om  daar  door 
hunne  Werken  te  onderkennen.       -        -     ingenaait  ƒ3-    o  •  o 

Newtonniaanfche  Philofophie  voor  de  Vrouwen ,  of  Zamenfpraaken 
over  het  Licht,  de  Kleuren  en  de  Aantrekkracht,  na  't  Italiaanfche 
van  den  Heer  Algarotti,  2  Deelen  groot  O&avo.         ƒ  1  •    8-0 

Rademaker,  Kabinet  van  Nederlandfche  en  Kleeffche  Gezigten,  2 
Deelen  Ordinair  Papier.            -           -  -          ƒ    7    -  o  -  o 

Dito  Klein  Mediaan.            -          -          -  -             -    8    •  o  -  o 

Dito  Groot  Mediaan.    -          -          -          -  -         -9-0-0 

Dito  Royaal  Papier,  eerfte  drukken.           -  -         -  10  -    o  •  o 

De  Verklaring  in  Letterdruk,  door  Brouerius  van  Nidek,  zonder  de  Pla- 
ten  het  Tweede  a,  Zesde  Deel,  yder  Deel  apart  op  Ordinair  Pa 

pier.   ƒ    1  -  iö  -  o 
Dito  Klein  Mediaan.  -  -  -  -         -2-8-0 

Dito  Groot  Mediaan.  -  -  -         -  -    3  -  10  -  o 

Vier  fraye  Gezigten  van  de  Stad  Dordregt,  yder  a      ƒ  o  -  12  -  o 

PourtraitvanG.  de  Lairefle,Biflchop,enMattheus,yder  a  0-6-0 
~   La  Ceene  &  Rauw.          -           -          -       -  o  -    8  -  o 

  Frans  Hals,  J.  de  Roore  en  Rembrand.       -  0-10-0 

  F.  Halma  en  S.  Haverkamp.       -       -       •  o  -  itf  •  o 
  Den  Barom  Imhof.         -        -        -         •  1  -  .  o  •  o 
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